
Első ige.

A  helyzet kulcsa.
János 3. 30—31.

Annak idején teológiai és egyházi körökben sokat beszél
tek Drummondnak: Természeti törvény a  szellem világában 
című könyvéről. Ebben a könyvében arról értekezik, hogy a 
természet törvényei nagy részben megtalálhatók a lelki világ 
megnyilvánulásaiban is. Később a kérdés kikerült az érdeklődés 
homlokteréből.

Keresztelő Jánosnak mostani igénkben mondott klasszikus 
kijelentése határozottan ismét erre a kérdésre hívja fel figyel
münket. Keresztelő János kijelentése olyan egyszerű, mint a 
kalmár mérleg 2 karja s a keresztyén élet törvényét ép oly 
világosan mutatja, mint a kalmár mérleg a serpenyőbe tett gyü
mölcsnek súlyát. A kalmár mérleg a fizikai erők dinamikáját 
állítja elénk. Keresztelő János kijelentése a lélek dinamikájára 
hívja fel figyelmünket.

Életünket, helyesebben munkánkat megmérhetjük ezen a 
mérlegen. S ki ne érezné a szükségét egy olyan lemérésnek, 
amely nemcsak a hiányt mutatja meg, hanem egyúttal azt is, 
hogy a hiányt honnét pótolhatjuk? — Elsősorban az Ige szol
gáira bír jelentőséggel ez a munka lemérés, de mivel egyhá
zunkban az Ige szolgái is ugyanolyan szolgái az egyháznak, 
mint annak egyéb gyermekei, a megmérettetés fontos egész 
egyházunk szempontjából is.

Keresztelő János Istenországa szempontjából, melynek 
el közeledését, megérkezését hirdette, legfontosabbnak azt vélte, 
hogy neki alább szállania kell. Az ő alább szállását jelöli meg 
Istenországa felemelkedésének feltételéül. Ez a tétel annyira 
világos elgondolásában, hogy egész számtani arány szerint úgy 
látja, amennyire ő alászállani tud, annyira emelkedik élete által 
a magasba ístenországa. Tény az is, hogy Keresztelő János 
akkor állott élete delelőjén s akkor emelkedett általa Istenor
szága legmagasabbra, mikor az Úr Jézus előtt ennyire alá tudott 
szállani. De Keresztelő János igazsága nemcsak individuális 
igazság, hanem Istenországának egyetemes igazsága és törvé
nye. Emellett szól az a körülmény is, hogy az Ür Jézus élete 
ugyanezt az igazságot állítja elénk. Filippi 2, 7—9-ben azt olvas
suk : Önmagát megüresíté, szolgai formát vévén fel, emberekhez 
hasonlóvá lévén; és mikor olyan állapotban találtatott, mint 
ember, megalázta magát, engedelmes lévén haláláig, még pedig 
a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalá 
őt, és ajándékoza neki oly nevet, mely minden név felett való
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név. — Ezen kívül csak Pál életére utalok, bár utalhatnék az 
egész keresztyén anyaszentegyház összes nagyjainak életére. 
Mind egyet bizonyít és pedig azt, hogy akik a legteljesebb 
mértékben alá tudtak szállani, azok által építette az Úr az ő 
országát legnagyobb mértékben. Azokban a korokban emelke
dett Istenországa a legmagasabbra, amelyekben annak gyer
mekei a legmélyebbre tudtak alászállani az Úr Jézus, mint az 
egyház ura előtt.

Istenországa törvényei ma is a régiek. Istenországa mun
kásainak feladatai is a régiek: Minél mélyebb alászállás az Úr 
előtt. Erre akar vezetni az Úr — országa érdekében — a mai 
élet jelenségei által is bennünket.

Ma mindenki emelkedni akar. Fényben, méltóságban csil
logni, ragyogni. Hogy ez mennyire uralkodó vonás a mai ember 
életében, boldogulásában, mutatja a világ dolgait alaposan 
ismerő római kúria dekrétuma, mellyel püspökeit nagyméltóságu 
címmel tüntette ki. így megy a világ s ha mi nem megyünk is 
ezen az utón — de bizonyos fájdalommal nézzük ezt az utat, 
így lélekben mi is követői vagyunk ennek.

Itt vannak az anyagi feltételek. Milyen sokat építünk azokra. 
A főpanaszunk nem az, hogy kevés a Szentlélek, hanem kevés 
a vagyon. Nem tudunk igazán szegényekké lenni olyan értelem
ben, hogy az Isten által táplált élő hittől többet várnánk, mint 
az anyagiaktól. Mivel ma a választásokon kezdve, a társadalmi 
elhelyezkedésen folytatva a pénz sikerét látjuk, fáj, hogy nekünk 
abból kevés jutott s ebbe nem tudunk beletörődni. Nem akarunk 
leszállani egyénileg se, egyházilag se oda, ahonnét Isten ke
gyelme évszázadokon át felemelt minket. Ma a fizetésjavítás, 
a dotáció emelés uralkodó eszmeáramlat, azt hisszük ez az 
áramlat felette áll Istenországa törvényének is. Tagadhatatlan 
tény, hogy a világban, a társadalomban tekintélyt, előmenetelt, 
sőt erőt is a vagyon biztosít. De mi nem arra vállalkoztunk, 
hogy a világban szerzünk előmenetelt.

Vannak állások, munkakörök, melyeket a közvélemény 
bizonyos nimbusszal vesz körül. Azoknak hordozóira a köz
vélemény azt mondja, azok a társadalom szempontjából nél
külözhetetlenek. Minél inkább tölt be valaki ilyen hivatalt, annál 
emeltebb fővel jár az életben, annál inkább mondja, nekem 
köszönheti a társadalom, hogy fennáll. Nekünk meg fáj, hogy 
mi nem vagyunk ezek között. A vallás magánügy. Magánügy 
a  mai társadalomban nemcsak a kommunista államban, hanem 
az úgynevezett keresztyén államokban is annak szolgálata is. 
Mennyi keserűséget okoz nekünk ennek hangoztatása is, többet, 
mint lelkeknek kárhozatra jutása. Minden áron szeretnénk di
vatba jönni, valamikép az élre kerülni.

Meg kell említenünk még a tudományokat is. A mi korun
kat — sok minden mellett — a tudás korának is szokták ne
vezni. Itt mi az evangéliom egyházának gyermekei két szem
pontból is érdekelve érezzük magunkat. A mi egyházunk mindig
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a  tudás hordozója volt. Iskolái, tanítói világviszonylatban is 
mindig elsőranguak voltak. Úgy érzi az ember, hogy ép azért 
legalább ezen a ponton meg kell érteni bennünket a világnak. 
Itt mi vagyunk itthon, itt pótolhatatlanok vagyunk. Feledjük, 
hogy a Krisztus gyermeke a tudással is nehéz helyzetben van. 
Nem azért, mintha a tudás hitével ellentétben állana, nem is 
azért, mintha az igaz tudást az. Ige nem követelné, hanem azért, 
mert a tudást arra akarja használni, amire nem használható: 
a hit pótlására. Intelligenciánk hitéletét ez a tévgondolat ölte 
meg. Elhitte az ember, hogy hitre az alsóbbrendű embernek, 
tudásra a magasabb rendű embernek van szüksége. Hitünk 
hiányát mi is sokszor tudással akarjuk pótolni. ,

Látjuk, hogy milyen nehéz az Úrért az Úr előtt mélyre, 
még mélyebbre szállanunk. Látjuk, hogy sok óhajunk, jószán
dékunk, imádságunk hol fenekük meg. Ellenkező irányba me
gyünk, mint ahova jutni akarunk. Minél magasabbra törünk, 
mikor minél mélyebbre kellene szállanunk.

Ha Keresztelő János kijelentésének nem hiszünk s az Úr 
szavára se helyezünk kellő súlyt, nézzük meg a fizikát s benne 
az erők dinamikáját s úgy gondolkozzunk tovább munkánk, 
igyekezetünk sok meddőségén, vagy kevés eredményén.

Tegyük meg ezt annál inkább,, mert Keresztelő János nem 
szimbolikusan értette szavait. Az Úr Jézus nem szimbolikusan 
lett szolgájává mindeneknek. Nem adott szimbolikus váltságot, 
szimbolikus vacsorát, szimbolikus életet, hanem valóságos vált
ságot, valóságos vacsorát, valóságos életet. Ennek az elérésé
hez valóságos alászálláson, megalázkodáson, megüresítletésen 
át vezet az út.

Nehéz az alászállás útját nézni és járni, de csak addig, 
míg nem látjuk, hogy ugyanabban az arányban, amelyben mi 
alászállunk dicsőségben, méltóságban, tudásban, erőben, gaz
dagságban az Úr előtt, emelkedik és növekedik a Krisztus. Az 
alászállás utján magasztalta fel Őt is az Atya s adott neki 
olyan méltóságot, mely minden méltóság felett való méltóság 
és ajándékoza neki oly nevet, mely minden név felett való név; 
hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, 
földieké és föld, alatt valóké és minden nyelv vallja, hogy a 
Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

Ezt akarod te is, hogy elérhesd: Neki emelkednie, neked 
alászállanod kell örökké.

Fábián Imre
sárszentlőrinci lelkész.
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Tanulmányok.

A  liturgiáról.*
— Valláslélektani szempontból. —

Sokan és sokféleképen szóltak már hozzá a liturgikus 
reformmozgalom kényes és vajúdó kérdéséhez. A sokféle hoz
zászólás és indítvány gyakran hivatkozik lélektani szempontokra 
is. Az ilyen fontos vallásos jelenségnél, mint amilyen a liturgia, 
helyesebben az evangélikus istentiszteleti élet, kárvallás nélkül 
nem is lehet a lélek törvényszerűségeit figyelmen kívül hagyni. 
Isten lélek s akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igaz
ságban imádják. Lélektani szempontokra azonban ma már nem 
lehet felelőtlenül hivatkozni. A lélektan s mint ennek egyik ága, 
a valláslélektan t u d o m á n y ,  amelyet általában — sajnos — 
még ma is primitív, esetleges, népies megfigyelésekkel helyet
tesítenek. Hiszen a vallás nem is lehetett el soha valláslélektan 
nélkül. De nagy a különbség arra nézve, hogy az egyik theo- 
lógus népies lélektan alapján dolgozik, míg a másik a lélektan
nak, mint tudománynak a nevében beszél, melyet a legutóbbi 
félévszázad heroikus küzdelme teremtett meg. Vannak, akik azt 
hiszik, hogy a lelkész kitűnő pszichológus lehet tudományos 
valláslélektani képzettség nélkül is. De így csak az gondolkozik, 
akinek fogalma sincs a lélektan eddigi hatalmas vívmányairól. 
Én mindenesetre a tudományos, sőt exakt valláslélektan mellett 
török lándzsát, annak vagyok a művelője is. Engedjék meg 
tehát, hogy a liturgia kérdéséhez, mint tudományosan képzett 
valláspszichológus szóljak hozzá.

A liturgia a keresztyén gyülekezet nyilvános istentisztele
tének a rendje. Az istentisztelet célja, hogy a résztvevők Isten
nel való kapcsolatukat, „közösség“-üket átéljék és gyakorolják. 
A legfontosabb a léleknek Istennel kapcsolatba-jutása, Isten 
jelenlétének tapasztalása, a lélektan nyelvén: az i s tenélmény,  
általánosabban a vallásos élmény. Már kevésbbé fontos az. 
hogy a hívek Istenhez tartozásukat maguk és a világ előtt 
demonstrálják — „bizonyságot tegyenek" — s tudatosítsák azt, 
ami a keresztyén vallásosságból a gyakorlati életfolytatásra 
nézve következik. De istentiszteletnek csak az nevezhető, mely
ben a gyülekezetnek vallásos tapasztalása van.

Az istentisztelet lényegének ilyen meghatározásából kö
vetkezik, hogy milyennek kell lennie az igazi istentiszteletnek.
1. Olyannak, hogy az a vallásos élmény létrejöttét ne gátolja.
2. Olyannak, hogy az a vallásos élmény létrejöttét előmozdítsa.

* Előadás, mely a tiszavidéki egyházmegyei lelkcszeg/esület tavaszi 
konferenciáján hangzott el.



347

Azt nem mondjuk, hogy az istentisztelet hívja létre a  vallásos 
élményt, mivel az istenélmény végsősorban magától Istentől 
függ. Gondolatban mindenkor fenntartva Isten szuverén szabad
ságát arra nézve, hogy mikor és hol jelentkezik, vegyük szem
ügyre e l ő s z ö r  azokat a követelményeket, amelyek a vallásos 
élményt előmozdítják, m á s o d s z o r  pedig azokat, amelyek a 
vallásos tapasztalást akadályozzák De hogy az idevonatkozó
kat megértsük, hadd foglaljam össze mindenekelőtt egészen 
röviden mindazt, amit a valláslélektani kutatások a vallásos 
élmény pszichikai mivoltára nézve megállapítottak.**

Gondolatmenetem a következő:
1. A vallásos alapélmény egészen rövid lélektana.
2. A vallásos alapélmény keletkezésének ugyancsak egé

szen rövid lélektana.
3. A vallásos alapélmény létrejöttének akadályai.
Csak miután mindezzel tisztában vagyunk, vesszük szem

ügyre az istentisztelet eddigi rendjét s a bányakerületi konkrét 
javaslatot abból a szempontból, megfelelnek-e azok a vallás- 
lélektani követelményeknek, vagyis: alkalmasak-e arra, hogy 
a  vallásos élményt létrehozzák vagy sem.

1. A vallásos alapélmény.
A vallásos élménynek két fő alkatrésze van, egy értelmi 

és egy érzelmi. Az értelmi elem a tudomásulvétele Istennek. 
Istenről az ő saját kijelentése révén szerzek tudomást. Isten 
kijelentheti — megismertetheti — magát a biblia egy szava, 
mondása, története vagy az általános kinyilatkoztatás közvetí- 
lésével Általános kinyilatkoztatás lehet pl. valamilyen szép táj, 
a  természet egy-egy megkapó jelensége, mint amilyen a csilla
gos ég, a  nap, a folyó, forrás, tenger, azután a történelem vala
mely elgondolkodtató eseménye. Isten szólhat hozzánk valamely 
mélyen vallásos személyiség közvetlen hatásán át is. Isteni 
kijelentés eszköze lehet a zene is, általában mindaz, ami a 
lélek kifejezési eszközéül szolgálhat. A lényeges az értelmi 
tényezőnél mindig az, hogy az ember magasabb, természet- 
feletti valóságok létét, de Iegfőképen Istent veszi észre, reá figyel. 
Enélkül az értelmi tényező nélkül nincsen vallásos élmény. De 
hangsúlyozzuk, hogy magában az értelmi tényező megléte nem 
jelenthet vallásos élményt. Ismerhetem a vallás lélektani elmé
letét teljesen, tudhatom kívülről az egész bibliát, lehetek a leg
kiválóbb teológus, mint tudós: vallásos élményem csak akkor 
van, ha az értelmi tényezővel együtt az érzelmi tényező is 
jelentkezik.

Miben áll a vallásos élmény érzelmi része?
** Az idevágó óriási terjedelmű irodalomból 1. főleg a következő alap

vető műveket. Girgensohn Károly, Dér seelische Aufbau des religiösen Erlebens, 
Gütersloh 1930, 2. kiadás Gruehn Werner, Religionspsychologie, Breslau 1926, 
Jedermanrs Bücherei. Magyar nyelven jó tájékoztatást nyújt Vasady Béla, 
A valláspszichologia fejlődésének története, Debrecen 1927, Theol. Szemle 
III. évf. 1. szám, 104—136 o.
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Nehéz helyzetben van a pszichológus akkor, amikor erről 
kell beszélnie. Az érzelem u. i. kifejezhetetlen, szemléltethetet- 
len valami. A pszichológus legfeljebb rámutathat ott, ahol meg
van, azok számára, akiknek már volt ilyen élménye. Ha soha 
nem volt még valakinek vallásos tapasztalása, ezen a ponton 
megakad ő is, meg a pszichológus is. Nem lehet ugyanis a 
vakkal a fényt megismertetni. Azok számára, akiknek volt már 
vallásos élményük, szemléltetésül, helyesebben érzékeltetésül 
említek néhány példát.

a) Amikor az emmausi két vándor a feltámadott Jézussal 
együtt halad az utón s Jézus beszél nekik, sajátságos érzés 
fogja el őket. Jézust sokáig nem ismerik fel. Amikor felismerik, 
már eltűnt. Visszagondolva a történtekre azt mondják egymás
nak : „Ouchi hé kardia hémón kaiomené én en hémin, hós 
elalei hémin en,té hodó, hós diénogen hémin tas grafas?“ 
Károli szerint: (És mondának egymásnak:) „Avagy nem gerje- 
dezett-é a mi szívünk mi bennünk, mikor nékünk szóla az utón, 
és mikor magyarázd nékünk az Írásokat?”. Masznyik szerint: 
(S csak úgy maguk közt suttogták:) „Nem gyúlt-e lángra a 
szívünk, mikor útközben hozzánk szólt és az Írást magyarázta 
nékünk ?“ Nos, a szívnek ez a gerjedezése, lángragyúlása, ez 
a belső égés az, ami a vallásos élmény érzelmi részének egyik 
fővonása.

b) A 103. zsoltárban olvassuk: „Áldjad én lelkem az urat 
és egész bensőm az ő szent nevét." Ez arra utal, hogy a val
lásos élmény a bensőnek s nem csupán egyetlen belső szer
vünknek, hanem egész énünknek a dolga. Nem is a fejé, az 
értelemé, hanem a bensőé.

c) A vallásos élményt Pál apostol is jól ismeri. A máso
dik korintusi levélben olvassuk: „Mert az Isten, aki azt mondta: 
világosság ragyogjon a sötétségből! — világosságot gyújtott 
szívünkben." A szívben annak a kicsiny, csöndes világosság
nak az égése nem állandó, hanem egyszerre támad, mintha 
valaki meggyújtaná. Ez Pál szerint Istentől van. ő  gyújt vilá
gosságot szívünkben.

d) Jeremiásnak terhére van a prófétálás. Ámde úgy érzi, 
mintha égő tűz vojna a szívében. Ez a tűz kényszeríti arra, 
hogy hirdesse az Úr akaratát. Jer. 20, 9.

Még egy-két példa az énekeskönyvből:
e) Az „Isten felséges adom ányaiból: „Keblemben élesz

tesz szent lángot, mely tűr, szeret, Istent imád." Ez a vers 
nagyszerűen összefoglalja a vallásos alaptapasztalás értelmi és 
érzelmi oldalát:

„Te gyújtasz elmémben világot.
Eloszlatod az éjszakát.
Keblemben élesztesz szent lángot,
Mely tűr, szeret, Istent imád “

Itt a vallás racionális része, az elme világossága és a szív 
égő melege egyaránt elismerésre talál.
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f) „Ha elhamvad hitem mécsviléga,
Szentlelkedet, Uram, fuvald rója I 
Lobogjon újra.
Hogy e hideg szívet lángra gyújtsa." (414 é )

De elég a példából. Megemlítjük még, hogy a vallásos 
élmény érzelmi része különböző erősségű lehet. A legalsó fok 
az öröm valamely megértett igazság felett, ill. afelett, hogy az 
igazságot megértettük. A legmagasabb fok a misztikus elragad
tatás pillanata, az extázis, amilyenről Pál is beszél a II. K or
ban. Pál elragadtatott. Hogy testben-e vagy test nélkül, maga 
sem tudja. Elragadtatott a harmadik égig, a paradicsomba. S 
olyan titokzatos szókat hallott, amiket embernek kibeszélnie 
nem szabad, — mint ő mondja. Mi hozzá tesszük: nem is 
lehet. Úgy hiszem, a példák alapján az, akinek volt már val
lásos élménye, tudja, mit értünk a vallásos élmény érzelmi 
része alatt.

Vallásos élmény az érzelmi tényező jelenléte nélkül nincs.
A kettő, az értelmi és az érzelmi tényező a legszorosabb 

egységben van egymással. Egy további törvényszerűség: Men
nél nagyobb az értelmi tényező szerepe a vallásban, annál 
kevesebb benne az érzelem. És fordítva. Az extázis fokán már 
maga a tudat is csaknem teljesen megszűnik. Mi a helyes, az 
„egészséges1* vallásosság? Az, melyben értelmi és érzelmi moz
zanat egyaránt van, úgy kb. 50—50%-ban. Ahol az érzelmi mo
mentum teljesen hiányzik, előttünk áll a racionalizmus a maga 
lelki sivárságával, szárazságával, unalmával. Ahol viszont a 
rációt kapcsolják ki, látjuk a túlzott misztikát, mint élményhaj- 
hászatot és beteges tünetet.

Mindehhez még hozzátesszük: az igazi vallásosság abból 
áll, hogy vallásos élményeim vannak. Nem egyfolytában, min
dig, hanem időről-időre. Az éhes, száraz, üres lelket az ilyen 
élmények táplálják. Ahol ilyen élmény nincs, ott unalom és 
életromlás van. Az etikai kihatása és a gyakorlati értéke az ily 
élményeknek felbecsülhetetlen. Ennek fejtegetése nem tartozik 
ide. Tudnunk kell továbbá, hogy a vallásos élmény mindig 
örömmel, boldogsággal jár. A bűntudat legfeljebb, mint meg
előző mozzanat szerepel. A bűnbocsánatban való hit azonban 
már örömélmény. Az élmény utóhatása a megkönnyebbedés, 
belső megerősödés, az életkedv fokozódása, nyugalom. Az 
élményben nagy adag fascinosum, „vonzerő" van. Akinek volt 
egyszer része benne, mindig vágyódik utána.

2. A vallásos alapélmény keletkezése. 3. Akadályai.
Vallásos élményt az ember mesterségesen nem idézhet elő. 

Isten az, aki világosságot gyújt szívünkben. De mégis ismerjük 
azokat a körülményeket, amelyek közt létrejövetele remélhető. 
Mik hát a vallásos alapélmény keletkezésének a feltételei ?

Három csoportba soroljuk őket.
Első a személyi tényező. Ez azt jelenti, hogy a vallásos 

élmény létrejötte függ attól, hogy milyen az átélő eddigi élet
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lefolyása. Volt-e már vallásos élménye vagy sem, milyen a 
neveltetése, műveltsége. Minél többször van része benne, annál 
könnyebben keletkezik ismét.

Második a szubjektív tényező. Ezalatt az átélő pillanatnyi 
diszpozicióját, beállítottságát — Einstellung — értjük. Van-e 
kedve ilyen élményre, megnyitja-e szívét Isten lelke előtt vagy 
sem. Minderről a két tényezőről könyveket írtak már. Bennün
ket azonban itt elsősorban a harmadik tényező érdekel. Ez az, 
amelyen keresztül Isten hat a lélekre. Nevezzük kijelentésnek, 
igének vagy isteni tényezőnek. Az istentiszteleti liturgia ide, 
ebbe a tényezőbe tartozik. Azért a vallásos alapélmény kelet
kezésének ezt a tényezőjét kissé részletesebben vesszük szem
ügyre. Milyennek kell ennek a tényezőnek lennie, hogy létre
jöjjön a vallásos élmény? Tételezzük fel mindig az előző két 
tényezővel kapcsolatban a legjobb esetet, amikor tehát a val
lásosan nevelt, a vallásos élményt ismerő lélek momentán ked
vezően van diszponálva. Mik ilyenkor a feltételei a vallásos 
élmény létrejöttének?

Megmondjuk előbb, hogy ez a tényező milyen esetben 
akadályozza vagy teszi egyenesen lehetetlenné a vallásos át
élést. Ezeknek az akadályoknak tehát távol kell lenniök.

Zavarja a vallásos áhítatot, tehát a vallásos élmény létre
jöttét :

a) Mindaz, ami logikátlan, ami nem szép, formátlan, ami 
problematikus, mivel gondolkodásra bír, a túlerős gondolkodás 
pedig lehetetlenné teszi az érzelmi alkatrész kifejlődését.

b) Mindaz, ami egyhangú, régenismert — elcsépelt —, 
unalmas, mivel lehetetlenné teszi az átélés közvetlenségét, új
szerűségét s nemcsak hogy vallásos élményt nem kelt, hanem 
az érzelmeket egészen más irányba tereli: a hallgatók csalód
nak, bosszankodnak stb.

c) Laikusok számára nehezen érthető, hogy a vallásos 
elmélyedést zavarja az is, ami szemléletes, pl. az ú. n. szem
léltető mesék. Miért? Azért, mivel a szemlélet a lélek felszínén 
megy végbe. A szemléltető példákban bővelkedő prédikációk 
igen felületesek, ha érdekesek is s akármennyire szereti is őket 
a  felületes hívő és a felületes lelkész.

Kedvező feltételek a vallásos élmény létrejöttére nézve:
Amennyiben az isteni tényezőt igének nevezzük.
a) Az ige vétessék a legmagasabb szellemi értékek sorá

ból. Tartalmazzon centrális vallásos igazságokat.
b) Az igében nyújtott érték legyen személyesen konkrét 

formájú. Nem hat az emberre az a kijelentés, hogy Isten min
dentudó. Ellenben hatásos, ha valakinek megmondjuk, hogy 
Isten az ő bűneit is ismeri vagy Isten vele is törődik.

c) Az ige sokfélesége mellett is egységes egészet alkosson. 
Legyen belső egysége. Legyen könnyen áttekinthető, tele tar
talommal, tág perspektívákkal. Ne legyen benne sok elméleti
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fejtegetés, mivel az a  gondolkodás rétegében, tehát a lélek 
felszínén megy végbe és akadályozza az elmélyedést, magunk- 
baszállást.

d) Legyen a nyújtott tartalom valósághű, igaz. Ne idézzen 
fel kételyt vagy pláne ellenmondást. Ha a gyanú leghalványabb 
árnyéka fűződik ahhoz, hogy az istentisztelet körében elhang
zott valamely szó nem igaz: vége a vallásos élménynek.

e) Az ősi vallásos iratokból származó mondások különö
sen alkalmasak a vallásos élmény előidézésére. Miért? Meta
fizikai probléma. Ezeket a mondásokat azonban eredeti, új, 
személyes vonzó formában kell a lélekbe juttatnunk.

4. Lélektani kitérésünk után térjünk vissza a liturgia pro
blémájára 1 Megfelel-e az említett követelményeknek a liturgia 
régi formája, az egyszerű, régi istentiszteleti rend? Alkalmas-e 
arra, hogy vallásos élményt keltsen a hívő emberben s esetleg 
az addig hitetlenben? Alkalmas-e a lélek táplálására?

Feleletünk erre a  kérdésre nem egységes. Nem mondjuk 
azt, hogy a régi istentiszteleti rend, mely áll a gyülekezeti éne
ken kívül két oltári és közben egy szószéki szolgálatból, nem 
felel meg a fenti kivánalmaknak. Van benne valami ősi szim
metria, melyben könnyen eligazodik bárki. Megvan benne az 
egység követelménye is, van középpontja, az igehirdetés. Luther 
szerint is központban kell állnia az igehirdetésnek. Az őske
resztyén istentisztelet legfőbb alkatrészei szintén a  himnusz, 
az imádság és az igehirdetés. Ehhez csatlakozott az úrvacsora. 
Ebben az egyszerű istentiszteleti rendben tehát történeti szem
pontból megvan minden szükséges — f o r ma ,  melyen belül 
a  Lélek munkálkodni szokott. Ennek a formának a szokásos 
tartalma azonban már korántsem olyan kielégítő. Könnyű mon
dani, hogy énekelünk szép, centrális igazságokat tartalmazó 
énekeket. Nincs gyönyörűbb dolog, mint ünnep reggelén üde 
lélekkel, himnuszt zengve állni Isten színe elé. A baj azonban 
rögtön jelentkezik, amikor az ének konkrét kiválasztására kerül 
a sor. A tótoknak, németeknek megvan a maguk gyönyörű, 
gazdag énekeskönyvük. A magyar énekeskönyv, a legjobb ma
gyar énekeskönyv, a dunántúli is, tele van olyan énekekkel, 
amelyek homlokegyenest ellenkeznek a fenti valláslélektani 
követelményekkel. A kimondott racionalizmusnak vagy az ide
jétmúlt szűklátókörű pietizmusnak vagy a korlátolt ortodoxiának 
a  termékeiből áll. Alig van énekünk, melyet egy mai, közepes 
műveltségű ember elejétől végig idegenkedés nélkül tudná el
olvasni. A legszebb énekeinkben is vannak idejétmúlt, ma leg
feljebb fejtörést okozó kifejezések, melyek talán régen a hit 
kohójából izzón kerültek ki, ma azonban elhültek már s leg
feljebb arra jók, hogy felesleges fejtörést okozzanak s akadá
lyozzák a vallásos élmény létrejöttét. Még kevésbbé akad olyan, 
mely a szív belső, boldog átélésének a gyümölcse s ebben az 
irányban magávalragadó lenne. A legtöbbön érzik a dilettan
tizmusnak és a fordításnak a szaga, a mondvacsinált költőiség
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és az — elavultság. Ilyen énekeskönyv birtokában már magá
ban véve probléma a magyarnyelvű istentisztelet. Ha olykor
olykor módunkban áll a néhány szép énekünket összeszedni s 
azokból állítani össze istentiszteletünket, észlelhetjük, mint gyúl- 
nak ki a szemek és az arcok már az első ének alatt, micsoda 
öröm vesz erőt a gyülekezeten. Hacsak a kántorunk el nem 
rontja kíséretével a legszebb énekünk pszichikai hatását.

Most szemügyre vesszük az istentisztelet körén belül el
hangzó imádságokat. Vannak lelkészek, kik szabadon imád
koznak vagy maguk írják imádságaikat. A szabadon mondott 
imádság sokszor előlegezése vagy ismételgetése a prédikációban 
előforduló gondolatoknak. De még így is ritka eset a szabadon 
imádkozó lelkész. Legtöbben az agendára vannak utalva. Ami 
áll énekeskönyveinkről, áll agendáinkról és ágendáinkról is. 
Nem a mai kor termékei, de nem is elég régiek. Nem az ős- 
keresztyénségéi, hanem egy hitben, lelkiségben nagyon sivár 
kornak, a racionalizmussal kevert pietisztikus ortodoxiának a 
farizeusi szüleményei. Raffay püspök ágendája ebben a tekin
tetben itt-ott jóleső kivételt jelentene, ha nemcsak imádságváz
latokat, hanem rendesen kidolgozott, nyelvi és logikai tekintet
ben kifogástalan formába öltöztetett imádságokat tartalmazna. 
A püspök úr azt hiszi, hogy vázlatait a lelkészek kidolgozzák? 
Aki ezt meg tudja tenni, az nem használ agendát. Az átlagos 
képzettségű lelkész imádságok helyett imádságvázlatokat olvas 
fel úgy, ahogy azt maga előtt látja.

Hátra van még az igehirdetés, a prédikáció szemügyrevétele.
Könnyű a lelkész szószéki munkája, ha két fontos kellék 

megvan. Az egyik, hogy neki magának tudomása van a vallá
sosság lélektani mivoltáról, s maga is rendelkezik vele igen 
gyakran, régiesen: ha a lelkész hívő ember. A másik, hogy az 
istentiszteletnek a szószéki szolgálatot megelőző része benne 
is vallásos élményt kelt. Ha ezek megvannak, akkor a lelkész 
szószéki munkájának a lényege abból áll, hogy az ige ihletett 
szavait életre keltse s a belőlük kisugárzó vallásos tapasztalást 
közvetítse a gyülekezetnek s annak segítségével mélyítse, gaz
dagítsa a gyülekezet örvendező istentapasztalatát. A lelkész 
u. i. ne legyen a szószéken erkölcsprédikátor, még ú. n. „bűn- 
ostorozó" próféta se, a legkevésbbé politikus. Egyetlen feladat 
hirdetni s valósággá tenni az evangéliomot, az örömhírt arról, 
hogy van Isten, van kegyelmes Isten, akiben tökéletességet, 
igazságot, valóságot és boldogságot találunk. Az evangélium 
örvendetességét örömmé tenni, tapasztaltatni a lelkekkel, tapasz
talni magunknak is : ez a keresztyén lelkész egyetlen feladata. 
Ha ennek alapján létrejött a személyes-kapcsolatszerű, érzelmi 
s nem racionális istenhit, minden de minden feladatunk magától 
oldódik meg. A hit megigazít, a szeretet pedig minden törvény 
betöltése. Igen, lánragyújtani a szíveket, szent élményeket, Isten 
közelségének és valóságának a tapasztalását felkelteni: ez és 
csakis ez az igehirdető feladata. Ahol lángragyúlt szívek van-
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nak, ott nem kell félteni a templomot attól, hogy üres lesz, de 
nem kell félteni egyházunkat sem. Az élmény állandóan vonzza 
az egyest és a tömeget egyaránt.

Hangsúlyozzuk azonban, hogy ez megtörténhessék, ennek 
fontos követelménye, hogy az istentiszteletnek a szószéki szol
gálatig terjedő része a lelkészben a vallásos élményt felkeltse. 
Másokban vallásos élményt csak úgy kelthetek, ha bennem is 
van. Hideg szívvel nem gyújthatom meg a mások szívét. Ámde,, 
mit csináljon a lelkész, ha a választott énekek őt magát sem 
elégítik ki, ha az istentisztelet szószéki szolgálat előtti része 
szívéből még a magával vitt lángot is kioltja ? 1

A hangnemből, ahogyan istentiszteletünk régi rendjéről be
széltem, kitűnik, hogy azzal magam sem vagyok megelégedve. 
Istentiszteleti eljárásunk nagy mértékben előmozdította híveink
nek a templomtól való elidegenedését. Lehetetlen dolog az is, 
hogy egy oly kicsiny országos egyházban mint a mienk, a leg
fontosabb dolgok egyikében, az istentisztelet módjában nincs 
meg az egység. Ezen a téren a legalaposabb reform híve va
gyok. Nem bánom, ha akár a múltba nyúlunk erősítésért, akár 
a jelenben eszelünk ki valami okosat. Hangsúlyozom azonban,
hogy ÉN NEM AZ ISTENTISZTELET FORMÁJÁBAN, MINT 
INKÁBB A TARTALMÁBAN LÁTOM A BAJ GYÖKERÉT. 
Hiányzik szerintem mindenekelőtt a lelkészekből annak a vilá
gos tudata, miben áll az igazi vallásosság, mit várnak tőlük 
a lelkek s mit kell és lehet nekik ezen a téren cselekedni. Ha 
ennek a világos tudatában lennének, rögtön megszűnne a másik 
nagy b a j: az t. i„ hogy ők maguk se tudnak égő szívet vinni 
tempjomukba s nem tudnak igazán vallásosak lenni. Pedig: 
Az Ur igája oly könnyű és oly gyönyörűséges, hacsak egy kissé 
is tudja az ember, mit értsen alatta. Nem tudták ezt azok, akik 
énekeskönyveinket és agendáinkat szerkesztették vagy ha oly
kor-olykor sejtették is, munkájuk nem volt tudatos és célirányos 
a legjobb akarat mellett sem. Munkájukat kizárólag az ösztön, 
az „érzék“ vezette. Innen minden bajunk, innen az istentiszte
leti reformnak csakugyan szükséges volta, de nemcsupán a 
formája, HANEM ELSŐSORBAN A TARTALMA SZERINT.

És csak most térek rá a Raffay-féle konkrét javaslatra.
Észrevételeim a következők:
Pozitive:
1. Örülök annak, hogy a püspök úr maga is érzi isten- 

tiszteleti életünk sivárságát s azzal nincs megelégedve.
2. Örülök annak, hogy nagy energiával igyekszik az egy

séges formát létrehozni és általánosítani.
3. Örülök annak, hogy istentiszteletünket főleg a lélek 

érzelmi szükségletei irányában próbálja kiegészíteni. Gondolok 
a Kyrie-re, a Confiteorra, a verbum gratiae-ra, a gloria-ra, to
vábbá a hitvallásra. Igaz, hogy a püspök úr ezt történelmileg, 
indokolja, de ez már — nem olyan fontos.
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4. Az oltári szolgálat — az első — összeállítása formailag 
megfelel a  lélektani követelményeknek. A lelkészt és a gyüle
kezetét a hétköznap szürkeségéből ünnepi magaslatra akarja 
emelni, hogy alkalmas legyen az ige szólására, ill. hallgatására. 
Nagy messzeségből nézve az egész tervezet, amint az lassan 
emelkedik mind feljebb és feljebb, az igehirdetésben eléri a 
tetőfokot, hogy onnan hirtelen essen alá, lemerítve az ige érté
keit a  tudattalanba: mindez valláslélektanilag nemcsak kifogás
talan, hanem tekintettel arra, hogy nem pszichológus készítette, 
meglepően ügyes s csak onnan érthető, hogy vallásos átélések
ben gazdag lélek szüleménye.

5. Tapasztalati alapon állítom, hogy a lelkészt, aki dog- 
matörténetiieg művelt s így számára az istentiszteleti bevezető 
liturgia régies elemei értékeket jelentenek, az első oltári szolgálat 
•érzelmileg fel képes emelni a lelki élet igen nagy magaslataira 
s így az igehirdetésre alkalmassá teheti.

De mindehhez, mint negatívumot hozzá kell tennem, hogy:
1. Amit a régi, egyszerű istentiszteleti renddel kapcsolat

ban az énekeskönyvre, az agendákra és az igehirdetésre, to
vábbá a lelkészekre nézve megállapítottunk, az nagy mértékben 
áll a Raffay-féle tervezetre nézve is. Mai énekeskönyvünkkel 
és agendáinkkal nem sokra megyünk a Raffay-féle tervezet 
általánosulása esetén sem.

2. A Raffay-féle liturgia túlkomplikált ahhoz, hogy a csen
des elmélyedést biztosítsa. Nagyon oda kell figyelni, hogy az 
ember el ne tévessze. Ez a hiba sosem küszöbölődik ki. Min
dig szükség lesz nyomtatott istentiszteleti rendre, tehát a hívek 
fokozott racionális figyelmére. A lelki élet törvényszerűségei 
közé tartozik a mennél kisebb energia-veszteség elve is. Maga 
az elmélyedés is tehermentesítést igényel minden más lelki 
funkcióra nézve. Emiatt félek, ha általános érvényre emelkedik 
is a Raffay-féle javaslat, belső szükségszerűségből sok minden 
lekopik belőle és pedig a régi, egyszerű istentiszteleti rend irá
nyában. Segíteni lehetne ezen a téren úgy, hogy a Confiteorral, 
a  Kyrie-vel és a Glóriával kapcsolatos énekeket minden ünnep
szakban egyformává tennénk.

3. A Raffay-féle liturgia túlságosan és pedig negatív irány
ban foglalkoztatja még mindig az értelmet. Ott is, ahol más a 
szándéka. Pl. erre a szentháromságtan túlságos kihangsúlyozása. 
Ezzel kezdi a lelkész a szolgálatát s a hitvallásban is erről van 
főleg szó. Nem tartozom azok közé, akik annyira járatlanok 
a dogmatörténetben, hogy dogmatikai okokból támadják a szent
háromságtant, vagy a eredőt. Azonban kétségtelen, hogy mind
kettőben nemcsak erős racionalizmus, hanem kimondott filozófiai 
spekuláció érvényesül. Épen irracionalizmusa által kontraszt
hatás folytán a ma amúgy is racionális emberének rögtön fej
problémát és pedig megoldhatatlan problémát ad fel így a 
keresztyén istentisztelet Raffay-féle formája. Ez a vallásos él
mény kifejlődését könnyen hátráltatja. A szeplőtlen fogantatás,
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továbbá a poklokra szállás tana különben is a  keresztyénség 
intim titka, melyet a keresztyénség, mint értékes titkot őriz, d e  
tanácsos őket épúgy a háttérben hagyni az istentiszteleti élet
ben is, amilyen szerényen húzódnak meg azok az újtestamen- 
tomban. Hiszen ezek oly kincsek, amelyeknek az értékét a 
nagyon vallásos ember is életének csak ritka pillanataiban ké
pes átélni. Persze, hitvallásra mindamellett szükség van, de 
egyrészt rövidebbre, s főleg énekelhetőre. Az introitus helyét 
pedig az elhagyott salutatio foglalhatná el, talán így: „ Az Úr 
legyen tiveletek!“ vagy pedig a feltámadott Jézus üdvözlése 
formájában: „Békesség néktek".

Proponálom tehát épen az új istentiszteleti rend jövője 
érdekében 1. Állandó responsoriumot a  Kyrie-vel, glóriával, 
confiteorral kapcsolatban 1 A többi, az ünnepszakoknak meg
felelő responsoriumokra különben sincs nagy szükség: Pótolja 
őket a közének. 2. A szentháromság dogmáját és a eredőt ne  
érvényesítsük jobban, mint ahogy az az újtestamentomban 
található. Valami mai nyelven írt, rövidebb. a mai embert meg
ragadó, énekelhető credo-ra van szükség.

A legfontosabb követelmény azonban: NEMCSAK FOR
MAILAG. HANEM ELSŐSORBAN TARTALMILAG EMELNI 
ISTENTISZTELETEINK SZÍNVONALÁT! Ez úgy érhető el, ha 
jobbak lesznek énekeskönyveink ill. énekeink és agendáink. 
Viszont, jobb énekeink és agendáink akkor lesznek, ha több 
lesz az igazi vallásos tapasztalás (élmény) a lelkészekben és 
a hívekben. Az átélésekben gazdag lélek magától termi a 
szebbnél-szebb vallásos megnyilatkozásokat. Legvégül pedig 
NAGYON FONTOS, HOGY LELKÉSZI KARUNK TÖBBET 
ERTSEN A LÉLEK TITKAIBÓL. ÉRTSEN A VALLÁS TUDO
MÁNYOS LÉLEKTANÁHOZ. ÍGY NEMCSAK KÖNNYEBBEN 
TUDNA MAGA IS VALLÁSOS LENNI S HÍVEIT IS A VAL
LÁS FORRÁSAIHOZ VEZETNI. HANEM KÖNNYEBBEN ÉR
TENÉ ÖNMAGÁT IS, EGYSÉGESEBB LENNE AZ ÁLLÁS
FOGLALÁSA S EREDMÉNYESEBB A MUNKÁJA PL. A 
LITURGIA KÉRDÉSÉBEN IS.

Dr. Vető (Viszkok) Lajos
szolnoki lelkész.
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Vasárnapi és ünnepi beszédek.

Állj!, eddig és ne tovább!
Szenthár. vas. u. 16. vas.

Jób 5, 17 -26 .
Mikor az idei őszi hadgyakorlatok alkalmával kis falunkat 

néhány hétre katonaság szállotta meg, a község lakossága sok 
mindenféle érdekes dolgot láthatott, különösen ami a harci tak
tikát illeti és sok mindenfélét tanult, amit eddig nem tudott és 
nem értett. Ilyen érdekességek közé tartozott a következő eset. 
Délre járt az idő, amikor az első csapatok, tüzérek, teljes fel
szereléssel megjelentek a faluban. A lakosság apraja-nagyja az 
utcákra tódult, hogy láthassa a szokatlan felvonulást. Hirtelen 
azonban elhangzott egy harsány vezényszó: „állj“, mire a kürt
szó megnémult és a katonák ugyancsak valami vezényszóra 
minden felszerelésükkel, lovaikkal, szekereikkel, ágyúikkal és 
tábori konyháikkal eltűntek és elrejtőztek a házak fás udvarai
ban, vagy pajtáiban. Katona az utcán nem mutatkozhatott, sőt 
a falusi gazdák fogatainak is meg kellett államok a nyílt utcán, 
ott, ahol őket a parancsszó érte. A falusiak csodálkozva kérdez
ték egymástól: hát ez mire jó, vájjon mi történhetett, minek ez 
a hirtelen „állj" és elrejtőzés? A gazdák közül egyesek, akiket 
ez az érthetlen parancs fogataikkal vagy félórára a nyílt utcán 
megállított, türelmetlenkedtek; voltak, akik szidták a katonasá
got, míg végre világosság derengett. Rövidesen u. i. repülőgép 
kattogása hallatszott és valaki, aki végigélte a háborút és ismerte 
a harcászatot, elkiáltotta magát: ellenséges repülőgép! Ez volt 
tehát az oka a hirtelen „álljanak. Hozzátartozott ez a hadgya
korlathoz: álljon meg mindenki és minden, az ellenség szeme 
ne lásson meg semmiféle mozgást, lepkevésbé nagyobb tömegek 
felvonulását!

Minden, ami az életben történik, kép és hasonlat. Ez a 
hirtelen elhangzó: állj, eddig és ne tovább!, a katonaságnak 
eleinte érthetetlen viselkedése, elrejtőzése, a hirtelen beállott 
csend, az emberek türelmetlensége példaképe annak, hogy mi 
történik sokszor az emberi életben. Mi emberek boldogan, meg
elégedetten, egy szép jövendő reményével haladunk az élet 
utján, körülöttünk minden szép, verőfényes és napsugaras, de 
íme hirtelen elhangzik egy érthetetlen „állj, eddig és ne tovább!", 
az édes örömkehelybe váratlanul keserű ürömcseppek vegyül
nek, minden boldogságunk és reményünk hirtelen szétoszlik s 
ott állunk a nagy kérdés előtt: miért mindez, miért kell oly 
hirtelen megállnom a boldogság utján, mirevaló a szenvedés? 
Az is hozzátartozik-e a nagy hadgyakorlathoz, amelynek főve
zére a mindenség örök Ura, hogy meg kell állanom, amikor 
tovább szeretnék haladni, szenvednem kell és a kereszt súlya
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alatt roskadoznom, amikor jobb volna rózsaillatu, napsugaras 
utón járni?

Az emberi szenvedés nagy kérdésével a Szentirás könyvei 
közül különösen Jób könyve foglalkozik behatóbban, sőt ennek 
a könyvnek egyetlen tárgya az emberi szenvedés kérdése. Fel
olvasott SzentigénK is Jób könyvéből való, amelyből az emberi 
szenvedésről elmélkedve különösen egy mondatot ragadok k i:

íme boldog ember az, akit Isten megdorgál. Szentleckénk 
alapján kérdezem:

1. mi az oka és
2. mi a célja az emberi szenvedésnek?
I. Jóbról a róla elnevezett szentiratnak elején azt olvassuk, 

hogy „fedhetetlen, igaz, istenfélő vala és bűn-gyűlölő." De már 
könyvénék első fejezete elmondja, hogy amikor földi boldog
ságának tetőfokán állott, hirtelen elhangzott az isteni vezényszó: 
„állj, eddig és ne tovább!“ A boldogság magaslatáról hirtelenül 
és váratlanul le kellett zuhannia a szenvedések mélységeibe és 
örvényeibe. Egyetlen egy napon elvesztette egész vagyonát, 
ellenség keze elrabolta juhait, barmait, tevéit és meggyilkolta 
szolgáit. Ugyanazon a napon mind a tiz gyermeke, hét fia és 
három leánya szörnyű szélvihar áldozata lett, aminek következ
tében saját egészsége és polgártársai előtti tekintélye is meg
rendült. Egyik gyászhír követi a másikat és mire leáldozik a 
nap, Jób a gyász jeléül megszaggatott ruhával, megberetvált 
fejjel hamuban fetreng és kínlódó szívéből előtör a kérdés: 
miért mindez, mivel érdemeltem ezt meg, van e isteni igazsá
gosság ?

Jób nem az egyedüli, akinek életében elhangzott ez az 
„állj, eddig és ne további" Hiszen nézzük csak a mai vasár
napra rendelt evangéliumot. Mily szomorúan hangzik felénk: 
„Mikor pedig Jézus a város kapujához közelített, ime egy ha
lottat hoznak vala ki, egyetlen egy fiát az anyjának és az öz
vegyasszony vala." Nem csendül-e felénk ebből a pár rövid 
mondatból az az érthetetlen, rettenetesen hangzó vezényszó: 
„állj, eddig és ne tovább! ?“, amely egy szegény asszony életé
nek minden boldogságát és reményét talán szintén oly hirtelen 
szerteoszlatta? Hát nem volt elég, hogy a halál özveggyé tette 
és ime most életének utolsó öröme, öreg napjainak vigasztalója 
is elragadtatott a kérlelhetetlen halál által mellőle. Miért ez? 
Miért a szenvedés, mi az oka, kitől és honnan ered? Mások 
szenvedésének láttán, vagy amikor magadnak kellett az üröm
poharat kezedbe venni és ajkadhoz illeszteni, amikor saját éle
tedben elhangzott az „állj, eddig és ne tovább a boldogság 
utján", nem jajdult-e fel a te szíved is: honnan a szenvedés 
és miért?

Mi az oka az emberi szenvedésnek? Izraelben, nemcsak 
Krisztus Urunk megjelenése előtt, de még akkor is, amikor 
Üdvözítőnk e földön járt, az emberi szenvedésekre vonatkozólag 
az volt a közhit és általános felfogás, hogy minden veszteség.
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ami az embert éri, minden csapás, minden szenvedés, betegség 
vagy halál, testi fogyatkozás, vagy lelki betegség, gyengeelmé
jűség és egyéb testi lelki baj egy bizonyos bűnnek és véteknek 
az igazságos Isten részéről való büntetése. Erre vonatkozólag 
elég hivatkoznunk arra a jelenetre, amikor János ev. 9, 2. stb. 
szerint az Úr Jézus vakon született emberrel találkozik és a 
tanítványok azt kérdezik a Mestertől: „Mester, ki vétkezett, ez-e 
vagy ennek szülei, hogy vakon született?* mire így felel az 
Úr: „Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem, hogy 
nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai*.

Térjünk vissza az istenfélő Jób esetéhez. Jóbot, mikor 
szörnyű szenvedésének híre jár, felkeresi otthonában három 
barátja: Elifáz, Bildád és Czofár, hogy megvigasztalják. De a 
három barát minden inkább, csak nem vigasztaló, mert ahelyett, 
hogy a szenvedőt felemelnék a porból, még jobban lesújtják és 
megsebzik azáltal, hogy képmutatással vádolják és szenvedésé
nek okát úgy tüntetik fel, mintha minden csapás, ami Jóbot 
érte, rejtett bűneinek büntetése volna. Elmélkedésünk alapjául 
szolgáló szentleckénk az első barátnak, Elifáznak beszédjéből 
való. Ez a barát kemény szavakkal feddi Jóbot, békétlenséget, 
képmutatást vet szemére, de azért mégis sok megszívlelendő 
intelmet és tanácsot mond Jóbnak és minden szenvedő ember
nek, amikor azt mondja, hogy „Isten az, aki megsebez, de be 
is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak, Isten az, aki 
bajokból megszabadít — hat bajt sorol fel Elifáz és a hetedik
nek a halált mondja —, Isten, az örökkévaló, titokzatos hata
lom, aki megdorgál, azért a véges, gyarló ember ne ellenkezzék 
vele. Sőt Elifáz boldognak mondja azt az embert, akit az Űr 
megdorgál.

A mai ember különösen sokat foglalkozik a szenvedés 
problémájával. Népek életében, különösen hazánk életében el
hangzott a rettenetes: állj, eddig és ne tovább!, és boldogsá
gunk romjain azt kérdezzük: miért ? Akárhogy töprengünk, 
hogy mi okozza az emberi szenvedést, a vak véletlen-e, vég
eredményben más feleletet nem találunk, mint azt: Isten az, 
aki dorgál. Jóllehet Jézussal együtt nem osztjuk a régi zsidók 
azt a felfogását, hogy minden szenvedés és csapás egy bizonyos 
bűnnek a büntetése, mégis elismerjük, hogy az emberiség álta
lános bűnös volta az, amely az igazságos Istent arra készteti, 
hogy kinyújtsa kezét és dorgáljon.

De, ha Isten az, aki végeredményben küldi a szenvedést, 
miért szenved az ártatlan a bűnössel, miért készteti a jó Isten 
megállásra a boldogság utján az istenfélő és kegyes embert is, 
mint egy Jóbot, egy Jeremiás prófétát, vagy az evangéliom 
vértanúit ? Erre a kérdésre csak úgy nyerünk megnyugtató 
választ, ha kutatjuk,
II. mi az Úrnak, a mi Istenünknek útja, amikor így kiált felénk : 
állj, eddig és ne tovább!, amikor szenvedéseket küld.

Ma oly gyakran halljuk a megjegyzést: nincs igazságosság
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az erkölcsi világrendben! Erdemes-e jónak lenni, mit ér a val
lásosság, hiszen sokszor ép az istentagadóknak, a csalóknak, a 
mammonimádóknak, a könyöriiletlen és kegyetlen szívüeknek 
van jó dolguk, azok mennek előre a földi boldogság utján, míg 
gyakran éppen az istenfélőkre és imádkozó emberekre szakad 
esőstől a megpróbáltatás és szenvedés. Mesebeszéd az, amit az 
első zsoltár mond, mondják sokan — hogy „az istenfélők olya
nok, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán meg
adja gyümölcsét és levele nem hervad el és minden munkájában 
jó szerencsés lészen*. Mese az — mondják — hogy „a gono
szok olyanok, mint a polyva, amit szétszór a szél* és hogy „a 
gonoszok ulja elvész*, hisz az élet és tapasztalat az ellenkezőjét 
igazolja. Ugyanezzel a kérdéssel foglalkozik Aszáf, a zsoltáríró 
is a 73. zsoltárban. Látja a gonoszok jó szerencséjét, figyeli, 
hogy nékik a föld sokszor valóságos Edénkért, ezen szerfelett 
megháborodik a szíve, úgyhogy lábai szinte meghanyatlanak 
és arra a következtetésre jut: „Bizony hiába tartottam én tisz
tán szívemet és mostam ártatlanságban kezemet*. De ha Aszáf 
hite megrendül is, ha lába a sok látszólagos igazságtalanság 
láttára meg is inog, élete hajója nem vész el a hitetlenség ör
vényében, hanem a hullámokból kiemeli kezét Isten felé. akinek 
útjait ugyan nem érti meg, de akiről ezt vallja, akihez így 
imádkozik: „De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én 
jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engen és azután dicsőségbe 
fogadsz be engem. Ha elfogyatkozik is testem és szívem : szí
vemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, óh Isten, mind
örökké!* (73. zsolt. 23—26. v.) De hogyan jutott a kétkedő, 
töprengő Aszáf ehhez a fenséges vallomáshoz, amelyből egy 
Istennel és sorsával megbékélt szív dobbanása hangzik felénk? 
Csakis azáltal, mert meg volt győződve, hogy, ha sok látszólagos 
igazságtalanság van is az életben, mégis a jó Istennek van célja, 
amikor az istenfélőt is dorgálja, mégpedig az a célja, hogy hitét 
próbára tegye, és a szenvedőt közelebb vonja magához, hogy 
az végül tapasztalja Isten kegyelmét és lássa az ő dicsőségét. 
Ez a gondolat csendül ki szentleckénkből is : Isten dorgál, meg
látogat, büntet, megostorozza az istenfélőt is, hogy próbára 
legye, hogy magához vonja, hogy mutassa az ő segedelmét, 
mint az Jóbon is beteljesedett, aki megtudta, hogy a békesség
ben lesz sátora és aki visszanyerve mindazt, amit elveszített, 
„érett korban tért a koporsóba, mint a learatott gabona, amely 
a maga idejében takaríttatik be.“

Szolgáljon ez vigaszul minden szenvedőnek, amikor nem 
érti meg Isten útjait, amikor sorsa arra készteti, hogy ezt kér
dezze : miért ez, miért éppen én, miért jutott éppen nekem ez 
osztályrészül? Isten az, aki megdorgál, Ő megsebez, de be is 
kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak, hat bajból meg
szabadít, de a hetedikben sem illet veszedelem, szent az Ő aka
ratja, és ha nem itt alant, egykor majd „megtudod, hogy bé
kességben lesz a te sátorod*. Azért:
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„Térj magadhoz, drága Sión, van még néked Istened, ki 
Atyádként felkaroljon s szívét ossza meg veled! Azt bünteti, 
kit szeret, máskép Ő nem is tehet! Sión, ezt hát gondoljad meg, 
szabj határt bús gyötrelmednek!

Hullámok, ha rémítenek mérhetetlen viz felett s a habok 
közt szíved remeg, hogy sírod is ott leled, Ha aludni látod őt, 
ki reményed és erőd: Sión, soha se feledd el, Ő megvívhat 
tengerekkel."

Igen, ha elhangzik életünkben a parancsszó: „állj, eddig 
és ne tovább!", mint Jób és Aszáf és sok más istenfélő kegyes 
ember, nyújtsuk ki kezünket a mi megsegítő Istenünk felé e 
fohásszal:

„lm’ itt kezem kezedben, vezess Vezér, míg szívem hű 
öledben pihenni tér. Nem, nem teszek Tenélküled egy lépést 
sem, ahol te mégy, én Veled, Te énvelem!" Ámen.

Stráner Vilmos
kaposszekcsői lelkész.

Isten a bíró.
Szenthár. vas. u. 17. vas.

Zsoltár 75, 5 - 8 .

Ki ne emlékeznék életének azokra a borús, nehéz óráira, 
mikor megrendült lélekkel látta a gonosz kérkedését, az erkölcs
telenség hivalkodását, a gonoszság tobzódását, a becsület és 
hűség megtiportatását. Úgy tűnt fel gyarló szemeink előtt, mintha 
az egész erkölcsi világrend összeomlana, mintha hitünk, vallá
sunk örök pillérei inognának, A vallásos lelkületű nagy költő 
is élt át ilyen nehéz időket; valósággal féltette fiát e sötét idők 
kisértéseitől, melyek az ő hitét sem hagyták épen s ezért hagyja 
meg végrendeletként hangzó s féltő aggodalommal megírt örök
becsű költeményében:

Majd ha látod, érzed a nyomort,
Melyet a becsület válla hord,
Megtiporva az erényt, az észt,
Míg a vétek irigységre készt,
S a butának földi sorsa éden ;
Álljon a vallás a mérlegen!

Nem, nem lehet kétségünk afelől, hogy ég és föld elmúl
nak, de Isten igéje örökké megmarad. E világ hívsága csábíthat, 
hitegethet, és a kereső ember járhat ezer új utón, mindegyik 
vissza fog vezetni — sokszor tenger könny, csalódás árán — 
az evangéliom örök igazságaihoz. Amit az Ige nyomán jónak, 
igaznak s üdvösségesnek tanultunk, megingathatatlan örök igaz
ság marad mindörökre. Igaz, hogy

Sokszor a jók sírnak, a gonoszok örülnek 
De az ily örömek hosszas gyötrelmet szülnek,
Hervadóbb a rossznak tündér-dicsősége,
Mint tavaszi virág ragyogó szépsége.
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Az élet zajló hullámaiból megingathatlan sziklaként emel
kedik ki zsoltárunk tanítása:

Isten a bíró,
ki egyet megaláz, mást felmagasztal.

Azok között az emberi gyarlóságok között, amelyeknek 
oly szomorú, sokszor végzetes szerepe van az ember életében, 
nem utolsó helyen szerepel az önhittség, hiúság, elbizakodás és 
ezeknek külső megnyilvánulása, a kérkedés. Egy mélyen gondol
kodó angol író „hiúság vásárá“-nak nevezte el az ember társa
dalmi életét, mely megállapításból is látszik, hogy milyen széles 
körben végzi romboló munkáját ez a figyelemre is alig méltatott 
emberi gyarlóság. Pedig nyugodtan meg lehet állapítani, hogy 
amilyen mértékben lefoglalja az emberi szíveket az önhittség 
és elbizakodás, ugyanolyan mértékben fogy a boldog emberek 
száma is. Érthető. Az önhitt, elbizakodott szív, a kérkedő ember 
nem ismerheti a boldogság feltételét a keresztyén alázatossá
got. Üdvözítő Urunk nem az önhitteket, hanem az alázatosakat 
mondja boldogoknak.

Nem felesleges tehát, hogy jobb jövőnk, áhított boldogsá
gunk érdekében belekiáltsuk a zsoltárköltő intését a társadalom 
életébe: Ne kérkedjetek!

Mert sokféle a kérkedés.
Van, aki erejével, egészségével kérkedik s nem gondol arra. 

hogy ezek Isten kegyelmének drága adományai, amiket minden 
pillanatban el is vehet tőlünk.

A másik szépségében elbizakodva feledi, hogy minden test 
olyan, mint a fű, ékessége mint a virág. Elszárad a fű, lehull 
a virág, ha az enyészet fuvall reá.

Olyan is akad, aki tudományára büszkén emeli el fejét 
embertársai felett. Szánandó önhitt ember, másként tanít a költő: 

„Nézd a búzakalászt! Büszkén emelődik az égnek 
Míg üres, és lia teli, földre konyítja fejét —
Kérkedik éretlen kincsével az iskolagyermek,
Míg a teljeseszü bölcs megalázza magát8.

Vagyonával, gazdagságával kérkedik sok ember, e kérke
désével téve magát érdemtelenné a gondtalanabb sorsra, mit az 
Úr az anyagiak által juttatott néki. Hány ember anyagi romlását 
idézte már elő ez a hivalkodó elbizakodottság. A lelkiekre nézve 
pedig éppen egy ilyen kérkedő gazdagtól kérdezte ineg az Ú r: 
Bolond! ez éjjel elkérik a te lelkedet, mit használ neked a te 
gazdagságod ? 1

Sőt van olyan hivalkodó ember is, aki kihívóan a maga 
gonoszságával, hitetlenségével kérkedik. Itt már nemcsak az üres- 
fejü kérkedés, de az Isten akaratával szembehelyezkedő, meg
átalkodott gonoszság hívja ki a zsoltárköltő komoly feddését: 
A kérkedőknek azt mondom: Ne kérkedjetek, a gonoszoknak: 
Ne emeljetek szarvat!

Egy nagyobb társaságban hitetlenségével, istentagadásával 
skérkedett a társaság egyik hangadó tagja. „Nos, mit szól e be
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szédekhez* kérdezték a társaságnak egy másik jelenlevő, de- 
komoly életfelfogásu s mélyhitü tagját. „Mit szóljak* — válaszolt 
ez. — „Eszembe jut az a visszataszító kép, amit idejövet lát
tam*. „És mi volt az, amit látott?* „Egy szegény, mankóval 
járó ember az eső utáni sárban elcsúszott és elesett az utcán. 
Egy kárörvendve kacagó ember sietett az elesetthez s ahelyett,, 
hogy felemelte volna, elrúgta még a mankóját is, hogy a sze
rencsétlen fel se kelhessen*. „Óh a szívtelen gonosz* hangzott 
a társaság tagjainak, még az istentelenségével kérkedő ember 
ajkáról is a rut cselekedetet méltán elitélő szó. — „Nos, barátom 
— fordult a hívő a hitetlenségével kérkedőhöz — nem veszi- 
észre, hogy maga is ilyen hitvány gonosz munkát végez, mikor 
hitetlenségével kérkedik s a küzdő embert legerősebb támaszá
tól, hitétől, Istenbe vetett bizodalmától akarja megfosztani?!

Elbizakodásra hajló emberek, szívleljétek meg az életet jói 
ismerő zsoltárköltő intését: „Ne emeljétek magasra szavatokat, 
ne szóljatok megkeményedett nyakkal, mert nem napkelettől, 
sem napnyugattól, nem is a puszta felől támad a felmagasztalás, 
hanem Isten a biró, ki egyet megaláz, mást felmagasztal.

És ez a tudat csodás erőt önt az Istenben bizó lelkekbe. 
Hallgassátok meg csak Dániel prófétát, amint ott áll a nyakas 
Belsazár király előtt s kemény, szigorú Ítéletét szemébe mondja: 
Te oh király! A felséges Isten birodalmat és méltóságot, dicső
séget és tisztességet adott Nabukodonozornak a te atyádnak és 
a méltóság miatt, melyet ada neki, a népek, nemzetek és nyel
vek mind féltek és rettegtek tőle, — de mikor a szíve feltuval- 
kodott és a lelke megkeményedett megátalkodottan — levetteték 
az ő birodalmának királyi székiből... az ő szíve olyanná lett, 
mint a barmoké. . .  fűvel etették őt, mint az ökröket. . . ,  míg 
megismeré, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek országain.

És te Belsazár, az ő fia, nem aláztad meg szívedet, noha 
mindezt tudtad —. Sőt felemelkedtél az egek Ura ellen. Istent, 
kinek kezében van a te lelked s előtte minden utad, nem 
dicsőítetted, ezért küldetett ő általa ez a kéz s jegyeztetett fel 
ez az írás: Mene, tekel, ufarszin. Megmérettél, könnyűnek talál
tattál. elosztatik a te birodalmad...

És amiről ez a bibliai kép beszél, azt az élet ezerszer 
megújuló formában, újra és újra ismétli. A gőgös, Istennel da
coló kevély ember a maga oktalan viselkedésével oka a saját 
bukásának. Úgy jár, mint az a török katona, aki Kinizsi érc
szobrára sütötte fegyverét s a visszaütődő golyó saját életét 
oltotta ki.

És ha még mindig akadna Faraó gőgjével kérkedő ember: 
„Kicsoda az Isten, hogy engedjek az ő beszédének, én az Urat 
nem ismerem* — magára vessen, ha elkevélyedett lelkén ke
resztülgázol az élet a maga kérlelhetetlen igazságszolgáltatásával 
s összetörettetve — s lehet, hogy már csak életének romjai 
felett — lesz kénytelen ajkára venni a zsoltár szavait: „Isten 
a biró, aki megaláz*.
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Azok pedig, akik Krisztus nyomdokain, kér. alázatosság
ban, a vámszedő törödelmével, Zakeus új élet utáni vágyako
zásával hordozzák az élet terheit, emeljék fel fejeiket, mert 
elkövetkezik az ő váltságuk s boldogan fogják a zsoltárköltővel 
zengeni: Isten a biró, aki felmagasztal. Ámen.

Magyar Géza
száki alesperes-lelkész.

Szolgáló király.
Szenthár. vas. u. 18. vas.

I. Királyok 3, 5—14.

A gyermek mesék ősforrása valahol ott buzog föl az élet
titkok erdejében. Minden mesében kortyintunk egyet az örök 
igazságok vizéből. Gyakori formája a mesének, hogy valamilyen 
jóságos hatalom kitárja valaki előtt a lehetőségek kincses bar
langjának arany kapuját: Kérj, amit akarsz s megadom néked! 
S az a kívánság, melyet a nyitott kapu előtt álló ember szíve 
felszínre vet, önmagának legigazibb fényképe, életsorsának meg
bélyegző pecsétje lesz. Az ő, amire vágyik s azzá lesz, amivé 
a beteljesült vágy teszi.

Nos, testvérem, nem érzed-e a mesében az örök igazság 
zamatját? Nem ugyanaz az igazság gyöngyözött-e le Jézus ajká
ról i s : Amilyen a ti szívetek — olyan a ti kincsetek. Sőt nyu
godtan tovább szőhetjük az evangéliumi igazság selyemfonalát: 
Amilyen a kincsetek — olyan a ti éltetek.

A felolvasott szent igénkben az ifjú Salamon király áll ott 
a  lehetőségek arany kapuja előtt. Az élet vizére szomjas lel
künk korsaját merítsük meg ma az ő szívének kutjában. Ami
lyen a ti szívetek — olyan lesz a ti kincsetek. Milyen volt az 
ifjú Salamon szíve?

I. „És monda Salamon: Te a te szolgáddal, az én atyámmal, 
Dáviddal nagy irgalmasságot cselekedtél, amiképen ő is járt előtted 
híven, igazán és hozzád egyenes szívvel, és megtartottad néki ezt a 
nagy irgalmasságot, hogy néki fiat adtál, aki az ő királyi székében 
ül, amint a mai napon megtetszik.*

Ezekből a szavakból legelőször is azt állapíthatjuk meg, 
hogy Salamon szíve hálaadó szív volt. Mondhatnánk azt is, hogy 
múltba tekintő szív volt, mert nincsen hála múltba tekintés 
nélkül. Salamon érzi, hogy mielőtt szíve kívánságának arany
madarát elröppentené ajkáról az áhított dicső jövendő felé, visz- 
sza kell fordulni a múlt arcához bölcs tanácsért. S ó mennyi 
mindent fedez fel a múltban, amiért hálát adhat. Hogy az ő 
atyja Dávid volt, hogy Dávid király volt, hogy Dávidnak épen 
ű lehet a fia, hogy egy ragyogó élet példáját hagyta re á ! Meny
nyi, mennyi irgalmasság Istentől!

A múltba tekintő szív mindig hálás szív. Ha az emberek 
mindig úgy láthatnák maguk előtt a múltat, mint a képeket a
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falon, nem lennének hálátlan gyermekek és kisírt szemű, gyer
mekeikre panaszkodó szülők. Ha minden gyermek maga előtt 
látná a verejtéknek azt a patakját, amely a szülők homlokáróí 
lehullott, amíg néki a mindennapi kenyeret előteremtették! Ha 
mindenki mindig láthatná, mi ára volt annak a födélnek, amely 
néki most biztos, meleg otthont nyújt! Be más lenne akkor a 
családok élete! Be más lenne akkor a szülők szeretete és tisztelete!

Ha minden evangélikus igazán a szeme előtt látná az évszá
zadok véres küzdelmeit, bujdosásait, gályarabságait, minden 
mártiromságát, amellyel az ősök megtartották számára azt a kis 
ódon templomot és az Isten igéjét, be más lenne akkor az egy
házi élet. Be nagyobb becsülete lenne a templom nyitott ajtajá
nak ! Be drága lenne az a porosodó biblia! De sokkal buzgób
ban nyílna az ajak Isten dicséretére!

Ha minden magyar földön élő ember mindig maga előtt látná 
az egész évezred kiontott vérét! Ha felmagasodna előtte a ha
záért halt hősök holttesteinek csillagokig érő csonttornya! Ha 
látná az özvegyek lengő gyászfátyol át, ha hallaná az árvák 
folytott zokogását! Be máskép gondolkodna akkor a hazaszere
tetről ! Be sokkal kevesebb lenne az önző ember, aki csak vár 
a hazától, de adni nem akar érte!

A múltba tekintő szív nem lehet más, csak hálás szív.
D e: amilyen a kincsetek, — olyan lesz az éltetek. Salamon 

szívét megkötözte a hála. Az ő szíve se volt különb, mint a 
tiéd vagy az enyém, vagy bármely ifjúé. Szeretett volna az is 
elrohanni az élet zöld mezői felé, mint a tavasz lehelletétől 
megmámorosodott mén. De ez a hála zabolát adott a szájába* 
szorító szijjakat rakott büszke fejére, rúd mellé kötözte topor- 
zékoló lábait s befogta a szolgálat szekerébe. A hála kötelez 
és megköt. A hála szolgává tesz, de olyan szolgálatban, amely
ben az elmulasztott örömök százszoros kamatokkal térülnek 
vissza a szívbe mások hálája által.

Tegyünk egymásmellé két életet, mondjuk Napóleonét és 
Wilberforce Vilmosét. Az egyikét mindenki ismeri, a másikról 
talán sohse hallottál. Pedig az első boldogtatan élet volt, noha 
volt idő, amikor övé volt a fél világ. A másik boldog, kitelje
sedett élet volt, noha volt idő, amikor mindenki üldözte, s min
denki ellensége volt. Az egyik leigázó volt, a másik szabadító. 
Az egyik karddal, ágyúval harcolt, a másik szeretettel és Isten 
igéjével. Wilberforce Vilmos azt tűzte ki maga elé, hogy fel
szabadítja Krisztus szeretetének erejével a világ összes rabszol
gáit, ezeket az állati sorba süllyesztett embereket. Napóleon azt 
tűzte ki maga elé, hogy leigázza az összes szabad nemzeteket. 
Az egyiknek az élete vért, könnyet, halált, rabságot és átkot 
zúdított a világra, a másiké boldog mosolyt, örömkönnyet, Istent 
dicsérő himnuszt fakasztott millió és millió emberi hajlékban. 
Mi tette az egyik életét ilyenné, a másikat olyanná? A kitűnő' 
vallásos író, Fosdick, így oldja meg ezt: „Ha az ember keresi 
azokat a vezérlő gondolatokat, amelyek két ilyen ellentétes jel
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lemet termeltek, milyen könnyű rátalálni! Napóleon úgy nézte 
az életet, mint nagyszerű alkalmat önmagunk felmagasztalására; 
Wilberforce szemében az élet úgy tűnt fel, mint nagyszerű al
kalom önmagunk odaszentelésére. Napóleon alapgondolata az 
volt: joga van mindent kicsikarni a világból, amit csak tud ; 
Wilberforce úgy érezte, kötelessége mindent odaadni az emberi
ségnek, amit csak tud. Napóleon abból indult ki, hogy határtalan 
igényei lehetnek embertársaival szemben; Wilberforce arra jött 
rá, hogy egy hálának határtalan tartozását kell lerónia ember
társaival szemben." Az egyik alapelve tehát az önzés volt, a 
másiké a hála. A hálaadó szív szolgáló életeket terem.

II. „És most, oh én Uram Istenem, te tetted a te szolgádat 
királlyá, Dávid, az én atyám helyett. Én pedig kicsiny gyermek 
vagyok, nem tudok kimenni és bejönni .. Adj azért a te szolgádnak 
értelmes szívet, hogy tudja Ítélni a te népedet, és tudjon választást 
tenni a jó és gonosz között."

Ezekből a szavakból Salamon alázatos szíve ragyog felénk. 
Az alázatosság mindig vakságot jelent az egyik irányban és 
borzalmas éleslátást a másik irányban. A vakság nem mindig 
átok. A vakság lehet néha áldás is. A porban és hamuban fet- 
rengő Dávid, aki házasságtörő és gyilkos lett a szemének kíván
sága miatt, bizonyára szívét marcangolva kiáltotta: vajha vak 
lettem volna! Maga az Ür Jézus is tud a vakság áldásáról, 
amikor azt mondja: „És ha a te szemed botránkoztat meg té
ged, vájd ki azt és vesd el magadtól!" (Máté 18, 9.)

Ilyen vakság az alázatos sziviiek vaksága. Nem látják azt, 
amit pedig mindenki más meglátna az ő helyükben: önmaguk 
nagyságát, dicsőségét, érdemeit és képességeit.

Ellenben borzalmas élességgel látnak egy másik irányban: 
ahol önmaguk hibáit, gyengeségeit és gyarlóságait lehet meglátni.

Salamon nem látta meg a trónus fényét, amely körülvette, 
annál jobban látta azonban önnön szívének szürkeségét, amelyet 
az erények bíbora, a szellem ragyogó boronája nem tett királyivá.

Salamon nem látta meg, hogy micsoda magasságba emeli őt 
fel a trón. Nem látta, hogy abban a magasságban már eltűnnek 
az alulról szemlélő előtt a király gyarló emberi „vonásai, hanem 
a fenségesség glóriájában olvad fel az alakja. Ő csak azt látta, 
hogy amily magas a trón, olyan alacsony az ő szíve. Hogy fog 
odailleni ez a szív arra a trónusra?

Salamon nem látta azt, micsoda hatalom birtokába jutott a 
trónussal, amikor itélkezhetik elevenek és holtak felett, csak 
remegve érezte a felelősség súlyát, mi lesz, ha nem helyesen 
tesz különbséget jó és gonosz között. Vak volt aziránt, mit tesz 
lehetővé számára a királyi méltósága és joga, de hatalmas vízió
ban sorakozik fel előtte a kötelességeinek roppant hadserege.

Salamon szíve tehát igazi alázatos szív volt: vak és látó 
egyszerre. Ehhez még vegyük hozzá, hogy Salamon ott volt 
alázatos, ahol legnehezebb alázatosnak lenni: a magasban, fény, 
pompa, jólét és dicsőség közepette. Mert könnyű meglátni ön
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maga szürkeségét és gyarló voltát annak, akit az emberek 
gúnyja, börtöne, az emberek közötti elfeledettsége mindennap 
nyomatékosan figyelmeztet erre, de nehéz meglátni ugyanezt 
annak, akit udvaroncok sima szavai, költők dicsőítő dalai fonnak 
körül mindennap s emelnek a dicsőség magasságába. Könnyű 
annak meglátni a kötelességeit, akinek a mindennapi kenyere 
hullik ki a kezéből, ha kötelességeit nem teljesíti, de nehéz 
kötelességlátónak maradni annak, aki helyett mindent elvégez
nek, még ha a kisujját meg nem mozdítja is. Azután könnyű 
annak kötelességtudó embernek lenni, akinek jogai és méltósá
gai vajmi gyéren vannak, de nehéz annak a kötelesség mellett 
maradni, akinek még a gondolata is parancs.

Amilyen a kincsetek, olyan a ti éltetek. Salamon életét ez 
az alázatosság védte meg a hatalom, kincs, pompa és méltóság 
kisértéseitől. Amíg ez az alázatosság olt lakott a szívében, Isten 
kegyelmének ajándékai nem változtak méreggé a számára. Mert 
a legjobb dolog is elpusztítója lehet annak, aki helytelenül él 
vele. Mi látunk a lámpa fényénél. Az esti bogár nekirepül és 
összeégeti magát. Ha vak lenne, talán nyugodtan röpködne 
tovább. Szükség van az alázatosság vakságára.

De ha az alázatosság vaksága áldása az emberi életnek, 
mennyivel inkább az alázatosság éleslátása. Az alázatos ember 
látja élete hiányait. S ez a kezdete annak, hogy a hiányok el
tűnjenek életünkből. A vakonszületettnek hiába magyarázod, 
hogy kormos a keze, nem érzi át a kézmosás szükségességét, 
míg csak meg nem látja a kezét. A süketnek hiába irod le, hogy 
hamis a hangja, ne énekeljen, nem hiszi el néked, mert nem 
hallja. Ha már valaki meglátja a hiányt, az az első lépés a 
gyógyulás felé. S ezen az utón az alázatos szívű ember olyan 
mélységekbe és magasságokba érkezhetik el, amilyenbe a kirá
lyi trónus lépcsőin sohasem. Ezen az utón az alázatos szívű 
ember olyan belső fényt nyer, amilyet a királyi trónus sohasem 
sugározhat reá. Ezen az utón az alázatos szívű ember olyan 
hatalomra tesz szert, amilyet a királyi jogar senkinek sem ad
hat meg.

Kellett-é tündöklőbb fény egy királyi trónusnak, mint ami
lyet Salamon bölcsesége árasztott. Elhatolt ez a fenj' még Sába 
királynő országáig is. Messzebb világított, mint ahová a föld 
leghatalmasabb trónusainak fénye.

Kell é nagyobb hatalom egy királyi trónus számára, mint 
amilyet az alázatos szívű ember teremt? Mert kinek van ma 
nagyobb hatalma Indiában? A milliós hadseregekkel, hatalmas 
hadihajókkal, repülő várakkal, szörnyű harci gépekkel rendel
kező angol királynak-é, vagy pedig az egy szál lepedőbe öltöz
ködő, marék rizsen tengődő, fegyvertelen, alázatos szolgáló 
embernek, akit Gandhy-nak hívnak?

Kell-é nagyobb méltóság egy királyi trónus számára, mint 
amit az alázatos, szolgáló embereknek ad a nép szíve. Volt idő 
Magyarországban, amikor kémek, fegyverek, katonák hatalmas
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tömege őrködött a hatalmas Habsburg-ház fejének tekintélyére, 
de a magyar nép áhítattal, fenségeknek kijáró tisztelettel mégis 
csak egy nevet tudott kiejteni: s ez Kossuth Lajosé, a nép 
fiáé volt.

Igazi királyokká csak az alázatos szív teheti az emberek fiait.
*

Mélyre merítettük áhítatunk korsaját Salamon szívében s 
megleltük ott a hálát, mely szolgáló életet teremt s az alázatos
ságot, mely igazi királyokat nevel. Szeretnétek, úgy-e, ti is 
szolgáló királyok lenni, de szomorúan állapítjátok m eg: a mi 
szívünkben oly kevés a hála és az alázatosság. Ne féljetek, 
testvéreim, csak tekintsetek fel bízva oda a golgothai keresztre, 
arra az igazi „Szolgáló Királyra"! Nézzétek meg a sebeket, me
lyek érettetek és miattatok hasadtak fel! Boruljatok oda az 
átszegzett lábak, töviskoronás Fő elé s meglátjátok, felszakad 
szívetekben a hála örök forrása. S aztán induljatok el nyomdo
kain, a szolgáló hála keskeny utján s lassanként megérik szíve
tekben az alázatosság királyi erénye is, mert hiszen ő mon
dotta: Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű 
vagyok... Ámen.

Farkas Zoltán
kölesdi lelkész.

Isten keze.
Szenthár. vas. u. 19. vas. (Vázlatosan.)

32. Zsolt. 1 - 7 .

„A szélvészek bús harca, az égi láng villáma, harmatcsepp, 
virágszál hirdeti nagy kezed alkotásit.“ Ezt zengi a költő, ezt 
mondja nagy elragadtatással hivő szívünk Isten csodálatos te
remtő kezéről, amely a legkisebb porszemben, a legutolsó kicsi 
virágban megdicsőíti magát.

Egészen más az a vallomás, amit a fenti igénkben a zsol
táríró tesz. Súlyos, félelmetes kéz, amely alatt egy ember tört 
össze. Erőtlenül, élettelenül hullott a porba, mint nyár hevében 
az eltikkadt növény. Alkot, teremt ez is, de a lelkek világában. 
Új arcokat, új ember életeket. Bűnbe elmerültekből tisztákat, 
szenteket. Erőtlen gyötrődőkből egészségeseket. Megláncolt fog
lyokból szabad lelkeket. Ez alatt a kéz alatt jajveszékelünk sok
szor mi is. Egyesek és milliók! Amikor nem ad, hanem elvesz! 
Nem áld, nem simogat, de rettentő teherként ránehezedik az 
ember életére. De így is édes atyai kéz! A zsoltáríró boldog 
tapasztalata, nagy élménye alapján nézd az Isten kezét!

S z í n v a l l o m á s r a  k é n y  s zer i t .  A világgal szemben 
alakoskodó, szinészkedő embernek végzetes gyarlósága, hogy 
az Isten előtt is el akarja rejteni a maga valódi arcát. El akarja 
hallgatni bűnét! Ádám, Isten kérdőre vonására nem mondja meg 
az igazat, de elrejtőzködik a kert fái mögé. Kain a meggyilkolt
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testvér vérét, holttetemét akarja eltüntetni Isten előtt s ezzel a 
kitérő válasszal menti magát: „Avagy őrizője vagyok-e én a& 
én atyámfiának?* (I. Móz. 4, 9.) Egyetemes vonás ez emberi 
természetünkben. De hiába! A simogató édes atyai kéz meg
nehezül 1 Rettentő teherként szakad rá életünkre. Éldobjuk álar
cunkat s a zsoltáríróval kénytelenek vagyunk megvallani, hogy 
tovább nem tudunk titkolódzni, Isten előtt bűneinket rejtegetni-

A velencei Szt. Márk templom a maga pompájával, nagy
ságával minden róla szóló leírást megszégyenít. A legcsodálato
sabbak benne azok az oszlopok, amelyekről azt állítják, hogy 
még Salamon templomából valók. Alabástromból készültek. Szi
lárdak, mint a gránit, de olyan átlátszóak, hogy áttör, átvilágít 
rajtok a napsugár. — Az Isten fiainak, az Ő országa tagjainak 
is ilyen átlátszó alabástrom oszlopoknak kell lenniök. Gránit
szikláknak a hitben, de átlátszóknak a lelkűkben! Isten meg
bünteti azt, aki már embertársait is megtéveszti képmutatásával,, 
de sokkal inkább megmutatja haragját azoknak, akik vele szem
ben makacsul titkolódznak, alakoskodnak! Őt nem téveszti meg 
az áldozat, leghangzatosabb imádság! Kezével lesújt rád, mert 
hallani akarja ajkadról: „Atyám, vétkeztem az ég ellen és te 
ellened." (Luk. 15, 21.) Keze, édes atyai kéz.

M e g s z a b a d í t  a bűn  t erhé tő l .  IX. Károly francia 
király adott szava ellenére részt vett a párisi-vérnász rendezésé
ben. Ama szörnyűséges éjszakán palotájának erkélyéről valami 
vad gyönyörűséggel vadászfegyverével lövöldözött a menekülő 
protestánsokra. Valósággal őrjöngött, amikor eltalált egy-egy 
előtte elrohanó szerencsétlen embert. De ez az éjszaka minden 
örvendezésével, rémes kegyetlenségével szörnyű teherként sza
kadt lelkére. Lelkiismerete vasvesszővel korbácsolta szívét. Hiába 
zárta be palotája ablakait, hiába csukta be fülét az udvari ünnep 
és embervadászat lármája előtt. Ettől kezdve a meggyilkoltak 
hangja süvített a fülébe. Ember feletti szenvedés, Ínség, kétség- 
beesettek ordítozása rázogatta palotájának ablakait. Szüntelenül 
vértócsákat, hullahegyeket látott. Úgy érezte, hogy a meggyil
koltak üldözik. Nyomában vannak és fenyegetve mutogatják 
véres sebeiket. Nem volt többé nyugalma. És két évre rá e 
szörnyű éjszakára meghalt 34 éves korában. Megölte őt bűn
tudata. — Nem elég látni romlott életünket a maga valójában I 
Nem elég nyíltan bevallani bűneinket, tudni kell, hogy Isten 
szeretete nagyobb a mi gonoszságunknál! Krisztusnak, az ő 
szent Fiának ártatlan halálában üzeni a bűnösnek: megbocsá
tok néked!

Hiába való volt Judásnak kétségbeesett bűnvallomása r 
„Vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért.* (Máté 27, 4.), ha 
nem tudta, hogy az a kereszt, amelyet elárult Mestere vonszolt 
a Golgotára, ő érette is állani fog! Az ő bűneit is el fogja fe
dezni! Isten kegyelme mindenre elégséges. — Ez az öröme éa 
boldogsága a zsoltárírónak is. Bűneinek terhét leemelte szívéről 
az Isten keze.
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O l t a l m a t  nyú j t .  Istennek nemcsak gondviselő, áldást 
osztogató kezéről mondhatjuk ezt, hanem amikor megvesszőz, 
megpróbáltatásokkal sújt le reánk. — Amikor a természet vilá
gában megdördül az ég. a sötét, gomolygó felhők között fényes 
villámok cikkáznak, ember, állat — anélkül, hogy valaki figyel
meztetné — fut, menekül. Biztos helyen igyekszik meghúzódni, 
hogy megmentse veszedelemben forgó életét. Ugyanez történik 
a lelkek világában is. Amikor Isten megpróbáltatásának, szigo
rúságának komor sötét felhői tornyosulnak, haragjának villámai 
megdördülnek, sok, addig bűnös utakon tévelygő lélek ráeszmél 
arra, hogy veszedelemben van. Menedéket keres. Tudjuk azt,, 
hogy a lélek világában csak egy menedékhely van: Istennek 
mindennel szemben megoltalmazó keze.

Ezt az igazságot szemlélteti az özönviz történetét ábrázoló 
kép is. A félelmes áradat elöntött már minden völgyet, minden 
halmot. Hullámain rengeteg holttetem, ember és állatroncs úszik^ 
A vízből egy helyen magas sziklacsúcs nyúlik ki. Ezen meg
rettent emberek tolonganak, szoronganak nagy tömegben. Látni 
lehet, hogy a vízből még sokan kapaszkodnak fel a szikla
csúcsra. Ez a kép Isten kezének képe. — Felnyitja a folyók, 
források zsilipjeit, megereszti az ég csatornáit, hullámokat kor
bácsol fel. Sokan elvesznek általa, belefulladva a gyilkos hul
lámokba. De ugyanez a kéz van kifeszítve a megsemmisítő' 
áradat felett, mint egyedüli oltalom. Megmenekednek azok, akik 
ráeszmélve a veszedelemre, futnak, menekülnek az ég felé, az 
isteni oltalom sziklacsúcsára. Közel az Istenhez. Azért nehezedik: 
ránk az Isten keze, mert

„A kereszttel több lesz a vágyunk 
Völgyből hegyre kívánkozunk 
Ha sokáig pusztában járunk,
Kánaánra jön óhajunk.
A galamb, ha ág nem várja
Visszarepül a bárkába. Ámen. (Magyar Tranoscius.)

Hulvey István
kiskőrösi lelkész.

Bibliavasárnap.
(Okt. 31. előtti vas.)

V. Mózes XXX. 11—14.

A biblia az élet könyve. Ez nem valami tetszetős mondás 
és nem is a múltból ránk maradt elavult jelige. Hanem mint 
minden időben, úgy most: a tanácstalanság és szenvedés vilá
gában mind az a lélek, aki Isten igéjét hallgatja és olvassa és 
befogadja — hálaadással és örömmel vallja: a biblia az élet 
könyve. Évekkel ezelőtt egy tengerentúli országban arra kérték 
falragaszokon az embereket, hogy találkozás alkalmával moso
lyogjanak egymásra. Elviselheletlennek látszott, hogy mindenütt 
komor, sötét tekintetet vessenek egymásra a találkozók és ez
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által a nyomott kedélyek még nyomottabbakká váljanak. Nein 
járiam abban a távoli országban és nem tudom, hogy mi foga
natja volt az utcára kifüggesztett ezen felszólításnak. Azonban, 
ha tekintetbe veszem mindazt a hírt, amely onnan jön, amely 
nemcsak anyagi leromlásról, hanem erkölcsi hanyatlásról, a 
gonosztevők hatalmas, egész városokat fenyegető szövetségéről 
és a társadalmi élet megrázó eseményeiről szól — nem hiszem, 
hogy az emberek a felszólításnak engedelmeskedtek, nem hi
szem, hogy mosollyal tekintenének egymásra, ha nyomoruk utján 
találkoznak. Nálunk sincsen mosoly országa és sehol sincsen 
a világon, mert mindenütt ráfeküdt az emberek lelkére az élet
küzdelem sok veresége és kilátástalansága. Mégis messze távol
ban és itt a mi körünkben, művelt és nem művelt népek között 
találkozhatsz emberekkel, akiknek életéből külön felszólítás nél
kül is mosoly és a béke örömteljes derűje árad és akik, ha 
kérdezed őket, derűs lelki világuk oka felől, — hálás szívvel 
fogják vallani, hogy a biblia az élet könyve, amelyből mindazt 
merítik, ami szívüket vigasztalja, erősíti és békességgel tölti el.

Ha mégis annyi komor és sötét ábrázatot látsz, ha mégis 
annyi vigasztalan szív él körülötted, sőt ha Te Magad is kétsé
gek és csüggedések homályával eltelten csak borús tekintettel 
jársz utadon — akkor ennek oka az, hogy a bibliát nem ismeri
tek, a bibliát nem olvassátok, igéit nem fogadjátok el és nem 
követitek. „Ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörű
ségem, akkor elvesztem volna az én nyomorúságomban.* A 
zsoltárban levő ezen vallástétel mindnyájunk vallomása. Hiszen 
honnan is nyerhetnénk máshonnan reményt és örömöt? Hiszen 
egyik teherhordozó ember nem veheti át a másnak terhét, az 
egyik vigasztalan nem vigasztalhat mást. Azonban akinek életét 
az Űr igéje tölti el — az ismeri az igaz örömöt, annak nem 
fogy el az élet harcában az erő, sem a remény.

A felolvasott igében szent felszólítás foglaltatik, szent rá
beszélés és unszolás van abban, hogy Isten népe fogadja el az 
igét, az ő szent parancsolatait. Egy, az akkori népek tengerében 
maroknyi nép indul útnak, jár sivatagokon és uttalan kőtenge
reken át, ezernyi veszély leselkedik rá és minden között a min
den népek Istene és Ura csodás szeretettel és gondviseléssel 
védi és óvja a népet. De egy népet nemannyira külső vesze
delmek és ellenségek fenyegetnek végpusztulással, mint a lélek 
romlása. Ezért ad az Úr éltető igét, szent parancsot a nép lei
kébe, hogy hozzá hű maradjon, szent akaratát ismerje és kövesse 
és így minden harcban és veszedelemben mint erős kőszirt az 
Úr igéje által megtartassák.

Mint életmegtartó igét, mint életre vezérlő parancsot nyerte 
egykor ama nép az igét és élet igéje, élet könyve a mi szá
munkra is a biblia, mert éltetésünkre adta azt az Úr, a mi Iste
nünk. Élet könyve, mert Istentől való könyv és Istentől való ige. 
Parancsban, szent utasításokban adja az Úr az igét a lelkekbe. 
Ezen parancsok mögött azonban féltő szeretete van, hogy megtar
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tassunk. A felolvasott ige előtti részben versről versre ismétlődik: 
az Úr a te Istened. Az ezen boldogító megszólításban rejlő ben
sőséges viszonyt teszik e parancsok valósággá. Mert a te Istened 
akar lenni, mert a te szívedbe és életedbe szeretetét akarja 
adni, azért szól szent paranccsal hozzád. Ő alkotód és Megtartód, 
de parancsaiban azt akarja elérni, hogy minden életutadon rá 
tekints, rá hallgass, neki engedelmeskedj, szóval az övé légy.

A fenséges Isten, a végtelen teremtés Ura, a te Istened 
akar lenni, hozzád egészen közel akar jönni és lelkedet el akarja 
tölteni. Lehetetlen, hogy le ne borulj ilyen nagy szeretet előtt. 
Lehetetlen, hogy ne örülj az Ő parancsainak, amelyek mind az 
ő hozzád való nagy szeretetének kifejezői, amelyek nélkül nem 
tudnád, hogy mi az Istennek akarata a te életedben. Amelyek 
nélkül a földi élet zűrzavarában elvesznél és nem tudnád merre 
van az élet útja. Igaz, hogy e parancsok egyúttal felfedik szí
vünk sok nyomorát és bűnét. Igaz, hogy e parancsok alatt 
össze is törik szívünk az Isten szentsége és igazsága előtt, 
mondván: Én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem 
a halál ezen testéből? Ám ezen igék mögött áll az Istennek, a 
mi kegyelmes mennyei Atyánknak nagy szeretete, amelyből 
szent Fiát elküldötte, hogy minden nyomorunkból és az Ítélet 
kárhoztatásától megszabadítson. Tehát ezen csodás atyai szeretet 
áll ezen parancsok mögött. Ez hangzott már az ószövetségi 
igékben a bűneik miatt szenvedőkhöz: „Hát elfeledkezhetik-é 
az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha 
elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem." Ma
gasztaljuk az Urat a mi Istenünket, hogy paranccsal és éltető 
szeretettel belenyúl életünkbe, hogy tehát életnek igéit adja 
részünkre.

Kedves Testvérem — ezen ige és az Úrnak szeretete sem
miképen nincs messze tőled. Mindenkor időszerű és kétségkívül 
hozzánk szól az ige. Azt mondja ugyanis: „E mai napon paran
csolok néked." Tehát legyen bármilyen most a helyzeted, ha 
életednek örömteljes óráit éled, vagy ha gondok és bánat szo
rongat is : ma, amidőn hallod, amidőn olvasod, szól hozzád a te 
Urad és Istened. És mindenkor, amikor az ige, az Úr szent 
szava hangzik életedbe: sietve és örvendve jöjj eléje — bárhol 
vagy is. Foglalkoztasson bár a műhely, vagy a hivatal dolga 
és gondja, vegyen bár körül a fenyegető veszedelem, nyújtsa 
bár épp eléd gyönyörűségeit a bűn : siess ki és állj gyermekded 
bizodalommal Atyád elé, engedd, hogy a nagy Szeretet szóljon 
hozzád és eltöltse, irányítsa életedet. Hidd el Testvérem, ha 
csak néhányszor teszed, örömteljesen fogod vallani: igen a bib
lia az élet könyve, amelytől el nem válók sohasem.

Az Úr igéje közel van hozzánk. Megérti mindenki, aki 
szomjú vággyal és együgyű lélekkel fogadja. Csak attól marad 
távol, aki bölcselkedni akar vele és nem alázatos, engedelmes 
lélekkel lép eléje. így magasztalja Megváltónk mennyei Atyját 
örvendezve, mondván: „Hálát adok néked, Atyám, mennynek
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és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek 
elől és kisdedeknek megjelentetted. Igen Atyám, mert így volt 
kedves te előtted." Mi is alázattal mondjuk: hála néked Atyánk, 
hogy szent parancsolataidat és minden igédet érthetővé tetted 
minden időkre minden vágyódó és szomjuhozó lélek részére. 
Hogy nem kiváltságosoké az ige megértése, hogy nem zárható 
el annak értelme és abban foglalt szereteted, hanem ki van az 
tárva minden lélek részére. Ezért is élet könyve a biblia.

Az Úr Jézus Krisztusban Isten minden igéje és szeretete 
a földre jött és testté vált. Bár az emberek nagy tömege nyil- 
vánvalólag nem fogadta el szent igéit — mégsem fosztotta meg 
az emberiséget azoktól. Nem vitte vissza a mennybe. Sőt ellen
kezőleg az evangéliomban ő maga is igénkké lett. Szent művé
nek minden áldását nyújtja nekünk benne. De milyen nagy és 
pótolhatatlan veszteségünk lett volna abból, ha Isten — látva 
az emberek közönyét és engedetlenségét parancsaival és igéivel 
szemben — az igét visszavette volna az égbe? A mese szól 
kincsről, amely túl messze tengereken, a megközelíthetetlen 
üveghegy tetején félelmetes védelem alatt volt elzárva az em
berektől. Mégis csak akadt — a mese szerint — ember, aki 
elhozta a kincset. De számunkra csak a csüggedt kérdés maradt 
volna: Kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza az 
igét nekünk és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt ? Akkor 
bizony sírnánk és keseregnénk azután, amit most sokszor elha
nyagolunk. Még mi is elhanyagolunk — evangélikusok — akik 
pedig az Úrtól adott kegyelemnél fogva bibíiás egyház vagyunk 
és bibliás nép kellene, hogy legyünk. Hiszen, ahol nincs biblia, 
ott csüggedés, a bűn sötét uralma és halál van. Önkéntelenül 
erre gondoltam, amikor olvastam, hogy Oroszország mai isten
telen urai a bibliának egy régi, nevezetes kéziratát eladták. 
Képiesnek látszott nekem e cselekedet azok után, amik ez or
szágban mostanáben történtek. Tudom, hogy a bibliával együtt 
ez országból kivonult az élet is. Még eddig mindenhol úgy volt, 
és mindenhol úgy is lesz, hogy ahonnan kivonul a biblia, ahol 
egy nép eltávolodik az igétől, ott halál következik be az embe
rek lelki életében. Ebben dicsérem az olasz nép jelen vezetőjét, 
hogy nyíltan hirdette, hogy a nép fejlődését és megerősödését 
csakis a bibliától, az Isten igéjétől várja. És most mondom nek
tek, hogy hiába vagytok munkás, a kenyérkeresetben törekvő 
emberek, hiába van műveltségiek, és hiába álltok köztisztelet
ben: mégis a halál és kétségbeesés népe vagytok, ha nem 
vagytok a biblia népe. Az élet zaja és harca nyugtalanná és 
idegessé teszi életünket és a mától fáradtan és csüggedten már 
félelemmel várjuk a holnapot. De ha az ige, Isten szent szava 
bemenetelt talál életünkbe, akkor békességben és szilárdan ál
lunk a dolgokkal, az emberekkel és eseményekkel szemben. 
Akkor mindenkor van tanácsunk és mindenkor vigasztalásunk, 
akkor megyünk mindenkor Isten nevében és Isten erejében: ezt 
teszi a biblia életünkben, mert a biblia az élet könyve.
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Élet könyve a biblia. És pedig mindenekfelett az örök élet 
könyve. Isten nem vette vissza az ő szent igéjét, hanem szí
vünkbe adja azt, hogy bennünket ő magához vonjon és hozzon 
általa. Szánkba és szívünkbe adja szent igéjét — így mondja 
az Úr felolvasott szava. Hogy szánkat a Szentlélek tüze meg
tisztítsa minden hiábavaló, minden hazug és minden undok 
beszédtől és tanítson bennünket tiszta nyelvvel, új szavakkal 
szólni — oly szavakkal szólni, amelyekkel egykor örökké fog
juk őt dicsőíteni. És szívünkbe adja igéjét. Szívünkbe, amely 
természetünk szerint telve van minden gonoszsággal, gyilkos
sággal, házasságtöréssel, paráznasággal, lopással, hamis tanuzás- 
sal, káromlással és hasonlóval. De az Úr az ő igéjében hozzánk 
hajlik és bele adja szívünkbe a hitet, amelyben fogadjuk meg
újító kegyelmét és szent vérének megtisztító erejét. Szívünkbe 
adja az új életet, Isten országát és az örök élet bizonyos re
ménységét.

Élet könyve tehát a biblia: fogadjátok szívetekbe és meg
hozza néktek a földi élet békességét és az örök élet boldog
ságát. Ámen.

Mohr Henrik
budapesti lelkész.

Erős vár a mi Istenünk!
Reformáció ünnepére.

Zsolt. 46, 2 -1 2 .
Nemcsak magasan szárnyaló ódái erejével és Istenbe vetett 

bizodalmas hangjával válik ki ez a zsoltár a többi közül, hanem 
azért is, mert ettől ihletve írta Luther Márton hatalmas refor
mációi himnuszát, az „Erős vár a mi Istenünknek Nem egy
szerűen versbe szedése s pusztán költői sorokba és szavakba 
való átültetése Luther éneke a 46. zsoltárnak, melyről talán, 
mint a préselt virágról, hiányzik az eredetinek üdesége, szine 
és illata; hanem ugyanannak a léleknek és szellemnek a meg
nyilatkozása, melyből ez a zsoltár is fakad. Alig találkozott még 
két rokonlelkübb egyéniség, mint a 46. zsoltár szerzője és a 
nagy reformátor. Ha valamely hangszeren egy zenei hangot 
megütünk, vagy megszólaltatunk, egy másik közelében levő 
hangszeren a vele azonos hang magától megszólal s együtthang- 
zik; mint mondják: rezonál. E zsoltárnak ilyen rezonanciája 
Luther reformációi éneke. Az Isten szabadítása felett érzett 
hálás öröm és az Istenre támaszkodó s Benne hívő léleknek 
diadalujjougása, mely a zsoltáron végigvonul, visszhangra talál 
Luther lelkében s kicsendül az ő énekének is minden sorából. 
Az üldöztetést szenvedő, szorongatott lélek Istenben való tánto
ríthatatlan bizodalmának és hívő reménykedésének alig lehetne 
szebben és erővel teljesebben kifejezést adni, mint ahogyan az 
■e két műben megszólal. Ezértis váltak azok a meggyőződésük-
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ért és hitükért üldözöttek s Istennél oltalmat keresők kedvelt 
énekeivé. Az ős-keresztyén üldözések idején a barlangok mélyén 
s erdők tisztásain istentiszteletre összegyülekezett keresztyének 
szívéből ezért tört fel annyiszor ez a zsoltár: Isten a mi oltal
munk és erősségünk! S a reformációt követő viharos századok
ban, az elnyomatás gyászos éveiben vigaszt, bátorítást keresve 
ezért zengett oly bizodalmas hittel itt is, ott is, mindenfelé 
Luther éneke; s ma is, mikor látjuk, érezzük az ős ellenség 
üldözését, reánk törő nagy seregét s ellenünk használt csalárd 
fegyvereit, — az ajkunkon csak felzúg a régi dal s a megszo
kott, ismerős ária : Erős vár a mi Istenünk! . . .

Bizonyos különbség mégis van e zsoltár és Luther éneke 
között. Az erős várunk olyan húrt is megpendít, mely a 46. 
zsoltárból teljesen és természetszerűleg hiányzik: ez a Jézus 
Krisztusra támaszkodó bizalom s Benne való hit, mint akiben 
Isten vezért adott és aki által diadalt biztosít az övéinek. „Erőnk 
magában mit sem ér, Mi csakhamar elesnénk; De küzd velünk 
a hős vezér, Kit Isten rendelt mellénk. Kérdezed: ki az? Jézus 
Krisztus az, Isten szent Fia, az ég és föld Ura, Ő a mi diadal- 
műnk". Luther nem ok nélkül állítja előtérbe Jézust, s nem ok 
nélkül hangsúlyozza az Ő vezérletét s a Benne és Általa való 
diadalt. A róm. katolikus egyháznak Szűz Máriához és a szen
tekhez való imádkozása helyett tudatosan és szándékosan mutat 
rá az egyetlen s igazi közbenjáróra, Krisztusra. S ebben van 
énekének egyik reformációi jellegzetes vonása és alkalomszerű
sége. Mi Istentől oltalmat és segítséget csak Jézus Krisztus által 
várunk és remélünk; a szentekben és Máriában, vagyis az em
berekben való bizakodás annyi, mint a saját erőnkre való tá
maszkodás, amely pedig „magában mit sem ér“. A reformáció 
a maga lényegében nem is volt más, mint elfordulás az embe
rektől és emberi intézményektől s visszatérés Jézus által Isten
hez, az egyedüli oltalomhoz és segítséghez. Azért valljuk a 
veszedelmek között ma is és mindenkor, hogy nincs nekünk 
másban megtartatásunk, nincs, kihez máshoz folyamodnunk és 
menekülnünk rajta s az Ő szent Fián kívül. Azért valljuk a 
világ minden ördögével bátran szembeszálló rendíthetetlen biza
lommal és hittel: Erős vár a mi Istenünk!

1. Isten a mi oltalmunk: azért nem félünk a ránk törő ellen
ségtől;

2. A Seregeknek Ura velünk van: azért bízunk a végső diadalban.
1. Isten a mi oltalmunk és erősségünk! Igen bizonyos segítség

a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha 
hegyek omlanának is a tenger közepébe: zúghatnak, tajtékozhatnak 
hullámai; hegyek rendülhetnek meg háborgásától. — A hegyek 
megrendülése, a tenger zúgása és hullámainak tajtékozása : a 
Bibliában gyakran használt jelképes kifejezés, mely nagy, fenye
gető veszedelmet jelent.

Különösen nagy és egész Judára végzetessé válható vesze
delem volt az, melyre a 46. zsoltárnak e szavai vonatkoznak ;
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s amelyről a II. Kir. 19. és Ezs. 36—37. fejezetei emlékeznek 
meg. Szanhérib, Asszíria gőgös és elbizakodott királya haddal 
támadt Jeruzsálemre. Százezrekre menő seregének az élén büszke 
önteltséggel üzeni Ezekiásnak, Juda királyának: „Micsoda biza
lom az, melyre támaszkodol; azt hiszed, hogy megszabadít 
téged az Úr? Avagy megmenekült-e kezemből Samária? Kicsoda 
e földnek minden istenei közül, aki megszabadíthatná Jeruzsá
lemet is az én kezemből?" A kérkedő szavak hallatára s a 
hatalmas sereg közeledésének a hírére Ezekies megszaggatja a 
ruháit, zsákba öltözik s bemegy az Úr házába. Oltalomért és 
segítségért könyörög Jehovához : „Uram, mi Istenünk ! Szabadíts 
meg minket az ő kezéből, hogy megtudják e föld minden orszá
gai, hogy te vagy Uram Isten egyedül." Isten meghallgatja Eze- 
kiás kérését: azon az éjszakán elpusztítja az assziriaiak táborát. 
A hadsereg közt kiütött pestisben reggelre 185 ezer ember hull 
e l; amire Szanhérib visszatér s Jeruzsálem megszabadul a ve
szélytől... E szabadítás feletti örömnek a kifejezése és vissz
hangja a 46. zsoltár. S az ellenség elpusztított sorain végig
tekintve hangzik fel a megszabadultak ajkán a győzelmi ujjon- 
gás: Jöjjetek, lássátok az Ur tetteit, ki pusztaságokat szerez a 
földön; hadakat nemit el a föld széléig; ivet tör, kopját ront, hadi 
szekereket éget el tűzben. Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én 
vagyok az Isten!

Az évezredek nyomán azóta is hányszor tapasztalhatták 
az igazán hívők Istennek e segítségét és oltalmát. Protestáns 
egyházunk négyszáz évet meghaladó múltja is nem azt hirdeti-e, 
hogy Isten a mi oltalmunk és erősségünk! Isten bizonyos segítség 
a nyomorúságban?! Hányszor támadtak reánk és ellenünk; s 
az Isten mindannyiszor megvédelmezett. Sokszor szinte a cso
dával határos módon; akárcsak hajdan az assziriaiak ellenében 
Izráel népét. Ilyen volt az angol protestánsok megszabadítása 
a „győzhetetlen armadával" szemben. II. Fülöp spanyol király 
hadseregével, a legyőzhetetlennek tartott tengeri flottájával 
Anglia ellen indult, hogy azt leigázza s a reformációt angol 
földön teljesen kiirtsa. Az Orkney szigeteknél azonban az ar
mada viharba került, melyben 72 hajó 10.185 emberrel elmerült. 
Mire Fülöp eredmény nélkül volt kénytelen visszatérni Spanyol- 
országba, mint valamikor Szanhérib Jeruzsálem falai alól. Er
zsébet Isten ujját látva s ismerve föl az eseményben és a cso
dálatos szabadulásban, érmet veretett annak az emlékére azzal 
a felírással: „Az Űr rájuk lehelt és szétszórta őket". Majdnem 
szószerinti megismétlésével és beteljesedésével zsoltári alapigé
ink ama szavainak: Tengerek zajongnak, országok mozognak; 
kiereszti hangját, megszeppen a föld.

S ha a múlt mellett a jelent tekintjük, nem látjuk-e ma is 
a nemzetek zajongását és országok mozgását? Nem érezzük-e 
azt a nyugtalanságot, mely a lelkeken úrrá lett s a népeket 
bizalmatlansággal, féltékenységgel, ellenséges indulattal tölti el 
egymás iránt? S ki ne látná és tudná, hogy mindez az Isten
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ügye ellen, a Krisztus egyházára is minő veszedelmet és vég
zetesen komoly válságot rejteget magában?! Különösen is pedig 
a protestantizmus ügyére s evangéliumi egyházunkra, melyre 
vonatkozólag ugyancsak elmondhatjuk a zsoltáríróval, hogy a 
gyűlölködés tengerének a hullámai zúgnak, tajtékoznak minden
felé körülöttünk; hegyek rendülnek meg háborgásától. Hullá
mokon ringó, haboktól hányt-vetett egyházunk sajkáját főképen 
két hegy fenyegeti a megsemmisülés veszedelmével. Az egyik
nek ormán a vörös zászló, a másikon a pápai lobogó leng. Már 
halljuk is a károgó jóslatot, hogy az evangéliumi egyház hajó
jának szegeit és egyéb vasrészeit a Vatikán mágneshegye las
sanként sorra magához szívja, vonzza, hogy a megmaradt részek 
a szocializmus és kommunizmus vulkánhegyén törjenek dara
bokra s váljanak a lángok martalékává (Pank 0.). Mit feleljünk 
minderre? A zsoltárköltő bizó hitével és rendíthetetlen meg
győződésével válaszolunk: Isten a mi oltalmunk és erősségünk! 
Igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk. Ő benne 
bizva hisszük, hogy sértetlenül evezünk el a hajótöréssel fenye
gető két hegy között. Hisszük és megvagyunk győződve arról, 
hogy Aki oltalmunk volt a múltban s átsegített négy évszázad
nak viharán: az ellenreformáció borzalmain, a vértörvényszékek 
rágalmain, a Karaffák mészárlásain, a gályák szenvedésein, a 
börtönök és bilincsek kínjain, — megtart, megoltalmaz bennün
ket a jelen küzdelmeiben is. „Erős vár a mi Istenünk, Jó fegy
verünk és pajzsunk; Ha Ő velünk, ki ellenünk? Az Úr a mi 
oltalmunk". Igen: Isten a mi oltalmunk és erősségünk; azért 
nem félünk a ránk törő ellenségtől.

2. A seregek Ura velünk van ; azért bízunk a végső dia
dalban. Forrásainak árja megörvendezteti Isten városát, a Felséges
nek hajlékait. Az Isten ő közepette van, nem rendül meg; megsegíti 
Isten virradatkor. Míg az assziriaiak serege künn Jeruzsálem 
körül táborozott s támadásra készült, bent a városban levők 
Istenben bizó lélekkel várták a jövő fejleményeit. Ha talán egy- 
egy percre ködszerűen ereszkedett is lelkűkre a szorongó érzés: 
mit hoz a holnap ? annak a borulatán — mint a felhőfoszlányok 
mögül előbukkanó napsugár — hamarosan keresztül tört az a 
fölemelő tudat, hogy hiszen az Isten ott van köztük, velük; s 
Ő forrásainak az árjával megörvendezteti a Benne bízókat és 
hívőket. — A lassan, szelíden csörgedező forrás a zúgó, tajtékzó 
tenger mindent elnyelő hullámaival szemben az isteni békét, 
nyugalmat, a lélek csendjét, bátorságos, félelem nélküli állapotát 
jelképezi; amivel tehát a zsoltáríró azt akarja mondani: Aki 
mellett ott van az Isten, az belsejében a világ háborúságai kö
zött is békét élvez s az ellene irányuló támadások között is 
biztonságban érzi magát; nem rendül meg.

Mennyire igaza van ! Mert hiszen nem a fegyverek soka
sága képezi a békének, a lélek nyugalmának az alapját és zá
logát s nem a külső hatalom és másokon keresztül gázoló nyers 
erőszak a biztonság érzésének a szülője; hanem az Istennel
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állandó közösségben levő belső öntudat. Az a boldog élmény 
ás meggyőződés, hogy velünk az Isten. Ebben az érzésben 
mondotta az életére törő orgyilkos leejtett tőrének zörejétől 
álmából felriadt István király valamikor: „Ha Isten velünk, 
kicsoda ellenünk?!" Ebben a meggyőződésben választotta éle
tének jeligéjéül és vezérelvéül az evangéliom védelmére fegy
vert fogó, nagy erdélyi fejedelem, Bethlen Gábor is ez apostoli 
mondást. Gusztáv Adolf svéd király ismeretes csatadalában 
szintén ennek az élményének ad hangot, amikor azt zengi: 
„Isten velünk s mi Ő vele. Nagy az Istennek ereje: Győzelmet 
kell aratnunk". De talán mindenki másnál határozottabban adott 
kifejezést hite által egyedül Istenre támaszkodó és Isten oltalma 
alatt magát minden földi hatalomnál nagyobb biztonságban érző 
Luther Márton, amikor Wartburgból távozván útjáról azt írta 
pártfogójának, bölcs Frigyes szász választó fejedelemnek: „Tudja 
meg Fenséged, hogy én a választó fejedelmekénél sokkal ma
gasabb oltalom alatt megyek Wittenbergbe. Fenséged védő kar
jáért sem esedezem. Igen, én azt tartom, hogy én sokkal inkább 
megvédhetném Fenségedet, mint Fenséged engem. Sőt ha tud
nám, hogy védeni akar, nem is mennék. Itt kard nem segít. 
Emberi tanács és támogatás nélkül egyedül Istennek kell itt 
közbelépni. Azért, akiben legerősebb a hit, annál legerősebb 
a védelem".

Védelmet és harcainkon diadalt csak a hit ad és biztosít 
nekünk is. Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek, — mondja 
Jézus egy alkalommal. Evangélikus egyházunk kifejezetten a 
hitnek egyháza; azé a hité, mely Isten igéjéből fakad. Ez a 
hitet szülő és tápláló ige a mi egyházunkban taníttatik tisz
tán és igazán; s mert Isten az igében jelenti ki magát és az 
ige által van jelen övéivel, viszont mi meg a hit által lépünk 
közösségbe Ő vele: éppen azért egyházunk, mint az igének és 
hitnek az egyháza joggal mondhatja el magáról, hogy az Isten 
ő közepette van; nem rendül meg. Támadás támadás után zúdul
jon hát bár reánk, húzzák meg bár felettünk a halálharangot 
s hirdessék egyházunk közeli romlását, vesztét: csak ideig óráig 
tart elleneink öröme és győzelme. A seregek Ura velünk van: 
a végső diadal a mienk lesz. Kell, hogy a mienk legyen! De 
« diadalnak a kivívása reánk is komoly kötelességet ró. Mert 
az nem hull önként, magától az ölünkbe; nekünk is küzdenünk, 
harcolnunk kell é r te ... Az északamerikai szabadságharc idején 
az angol hadak ellen küzdő amerikai sereg fővezérétől, Washing
tontól azt kérdezte valaki: „Mit gondol, az Isten mellettünk 
van-e ebben a háborúban?" „Nem ezen fordul meg a dolog, 
— felelt vissza a kérdezett, — hanem, hogy mi vele s mellette 
vagyunk-e“. Reánk nézve is ez a nagy fontosságú kérdés és 
feladat. Maradjunk meg mindvégig Isten mellett; s mivel Isten 
az Ő igéjében és igéje által különösen is egyházunk, az Ö vá
rosa közepette van: maradjunk hívek egyházunkhoz, álljunk meg 
rendületlenül evangéliomi hitünkben. A kisértések között és
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csábítások által ne engedjük megtántoríttatni magunkat. Ha go
noszak is a napok s ha sok is a ránk törő ellenség, ne csügged
jünk ! Félre a megalkuvó közönnyel s a lemondó, meghunnyász- 
kodó kishitűséggel; hiszen: „Erős vár a mi Istenünk!" Ámen.

Kiss Samu
nagybarátfalui lelkész.

Igazi bölcseség.
Szenthár. vas. u. 20. vas.

Péld. 2, 1 —8.
Ki ne gondolkozott volna már azon, hogy milyen gyorsan 

múlik az élet ideje? A percek szinte kergetik egymást, vissza- 
hozhatatlanul rohannak bele a múltba és mindent, a jót is és 
rosszat is viszik magukkal az elmúlás tengerébe. Ha életünk 
minden percét a legélénkebb tiszta emlékezéssel egyszer végig
tekinthetnénk és összeszámlálhatnánk, micsoda tarka kép tárulna 
szemeink elé. Vájjon mennyi volna a bűn részeg tobzódásá
nak, a könnyelmű tékozlásnak, a léha szórakozásnak a perce? 
Mennyi az elálmodozott, elábrándozott, tartalmatlan üres perc? 
Mennyi volna a becsületes törekvésnek, a hivatás lelkiismeretes 
betöltésének, a munkának az ideje? Mennyi a csevegő kaca
gásé és mennyi a fájdflmas zokogásé? Mennyi volna a hála
adásé és mennyi volna a panaszé és zúgolódásé ? Mennyit tenne 
ki a csendes, elmélyült imádkozásnak és az Isten szent dolgai
val való foglalkozásnak az ideje ? — Mennyi volna ezek között, 
amelytől rettenve fordulnánk el, amely nagyon fájna és meny
nyi volna, amely a lelki nyugalom boldog érzetével simogatna 
végig?

Múltúnk eseményeinek folytonos halványodása mellett is 
a legjelentősebb mozzanatokra mindenesetre emlékezünk. Ki-ki 
önmaga tudja, hogy mit nem tenne meg ma, mit tud siratni 
még most is és miket tud a szívébe zárni a lelkiismeretnek 
édes megnyugvásával.

Ha életünk a halál pillanatában teljesen lezárulna is, ha 
nem is kellene az örökkévaló Isten itélőszéke elé állanunk, ön
magunk és embertársaink iránt való kötelességünk akkor is 
magával hozná, hogy tanúságokat szűrjünk le az életesemények
ből, hallgassunk egymás jószavára, hogy helyes utón járhassunk, 
amelyen senkinek sem ártunk, de használni tudunk. Azonban 
mi, élő lelkű emberek, nemcsak a por szülöttei, hanem a te
remtő Isten képmásának hordozói, a Krisztus megváltottai, tehát 
Isten gyermekei és a mennyország örökösei vagyunk. Ez a 
kiváltságos helyzetünk még nagyobb kötelességet és feladatot 
szab elénk és pedig azt, hogy itt e földön állandóan emelkedő 
életben, istenfiakhoz méltóan éljünk és megváltott lelkünket, 
mint legdrágább értékünket, szépségben és tisztaságban adjuk 
át mennyei Atyánk kezébe. Tehát igazi életbölcseségre töreked
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jünk, amely e küzdelmes, kisértésekkel teli, szövevényes életben 
helyes meglátásokra, józan mérlegelésekre és a válaszutakon 
•célhoz érkező elindulásokra irányítson. — Felolvasott Szent
igénkben egy Isten leikétől ihletett, tapasztalatokban gazdag, 
szerető szívű édesapa tanítja a gyermekét és vele együtt min
ket is az igazi bölcseségre. Hallgassunk reá és szívleljük meg 
saját javunk munkálása érdekében. Tanuljuk meg, hogy az 
igazi bölcseséget 1. Istennél keressük, 2. Istentől kapjuk és 3. 
benne igazi jót nyerünk.

1. Nem mondhatjuk azt, hogy az emberek nem keresik a 
bölcseséget. Kevesen vannak csak azok, akik gyáván és tunyán 
adják át magukat a kívülről ható erők játékának. A legtöbben 
tanulnak, olvasnak, tusakodnak, tapasztalatokat szűrnek, követ
keztetéseket vonnak, megfeszített módon gondolkoznak, csiszol
ják elméjüket, elméletek tételeit fogadják el irányító elvekül, 
vagy egyenesen ilyeneket dolgoznak ki a maguk kicsiny vilá
gában. A gondolkodó ember arra törekszik, hogy ne csak szen
vedő, külső kényszerek által irányított szem legyen az emberi
ség végtelen láncot alkotó tagjaiban, hanem saját maga is kisebb, 
vagy nagyobb hatóerővé váljék. De különösképen arra kell 
törekednie, hogy helyes Ítéletet alkosson a földi élet minden kér
désében. Hiszen mindenkinek álma, vágya, célja a sokat emle
getett boldogság, amelyet nem helyzeti adottságok szabnak meg, 
hanem csak bennünk és általunk válhatik óhajtott valósággá. 
Éhez van szükségünk a legtisztább életnézetre, bölcseségre.

Az életbölcseség kialakulása nem független az elénk tűzött 
életcéloktól, mert eszközeinket mindig ahoz mérjük, amit kere
sünk. A magasabb eszmények tisztultabb nézetet követelnek. 
— Van, aki megelégszik a mindennapi élet csendes, nyugodt 
megelégíttetésével. Örülni tud a biztos kenyérkeresetnek, sze
rettei jóegészségének s a csendes vidámságoknak. Ezek körül 
forog egész gondolatvilága. Mások többet akarnak. Tapogatózva 
kutatnak minden után, amiről azt hiszik, hogy azon csillámlik 
sz  élet fénye. Keresik a vagyont, az aranyat, a pompát, mégha 
a lelkűk árát fizetik is értük. — Vannak, akik kimerítik minden 
vágyukat a léha élvezetek hajszolásában, és vidám szórakozá
soknál, átdorbézolt éjszakáknál nem kívánnak egyebet. Állan
dóan ezeknek a mámorító dallama cseng a fülükbe s gondolat- 
világuk alig bír feljebb emelkedni a testi életnél. S vannak 
azután egészen sötét jellemű, gonosz szándékoktól űzött embe 
xek is, akiknek életeleme a másoknak való ártás, embertársaik
nak sárba rántása, a minél eredményesebben végrehajtott csa
lás, zsarolás és lopás. Ezek is eredményezhetnek kaján örömöt 
és ilyenekben is lehet fejlett értelmiség, világ szerint való okos
ság, leleményesség és találékonyság. Azonban nem áldás, hanem 
csak átok származik belőle. Gondoljunk csak a pár évvel ezelőtt 
gonoszul végrehajtott, biatorbágyi pokolgépes merényletre. Ki 
lett volna képes kifőzni és végrehajtani azokat a pokoli terve
ket, amiket a merénylő véghezvitt?



380

Elég e tehát a világ szerint való tudás, vagy okosság ? Az; 
értelem drága kincseit a szabadosán lengő emberi akarat köny- 
nyen az ártás és pusztítás szolgálatába állíthatja. Hogy felel 
az ilyen önmagáért? — Kielégíthet-e a földi virágok csokorba 
gyűjtése, vagyoni értékek halmozása, vagy a testi vágyak ki- 
tombolása? Mi lesz, ha egyszer arra az árva lélekre rászakad 
a lelkiismereti furdalás és a halálküzdelem ? Vagy megeléged
hetik e valaki a biztos kenyérrel és a csendes vidámságokkal ? 
Mi vezeti keresztül az ilyen embert fájdalmon, bűnön, halálon?

A kérdéseknek egész sorát tehetnénk fel, hogy melyik 
emberi élet helyes vagy helytelen és milyen a legigazibb és- 
leghelyesebb élet. Mindezekről nem csak szabad, de kell gon
dolkoznunk, mert hiszen jelen és jövendő életünkről van szó. 
Fordulhatunk feleletekért az emberiség bölcseihez, a tudományos 
gondolkodás elért eredményeihez, sok mindenre kapunk választ, 
de amikor a természet legnagyobb titkairól, az emberi élet leg
fontosabb problémáiról, a bűnről és halálról, a lélek életének 
kérdéseiről van szó, ami a megfogható, látható és megmérhető 
határain túl esik. megtorpanva áll meg a legélesebb elme is. 
Ez az a pont, ahol feltétlenül térdre kényszerül a gondolkodó 
ember a felettünk élő örök Isten előtt és az istenfélelem szent 
alázatával telik meg a szíve. Ide kell érkeznie szükségképen 
minden kereső, magasságok felé vágyó, tökéletességre törekvő 
léleknek : az örökkévaló Istenhez. Ez pedig nem egyesek kivált
sága, hanem minden lelket hordozó embernek szent kötelessége. 
Végtelenül sajnálni lehet azokat, akik megelégszenek az élet 
alacsony szemléletével és épen emiatt emelkedési vágy nélkül 
ott maradnak a föld porában, vagy egyenesen fetrengenek a 
föld szennyes sarában.

Neked vannak-e életproblémáid? Kell, hogy legyenek t 
Próbálj végig mindent, de nem tudsz megpihenni, csak isten
félelemben dobogó, vallásos szívvel az Istennél!

2. A bölcseségkeresésben Istenhez felemelkedett lélek az
után Istentől nyeri megáldatását és meggazdagítását. Azt az. 
embert, aki a bölcseségkeresésben Istent találta meg, igazi böl- 
cseséggel áldja meg az Isten. „Az Űr ad bölcseséget." — Ml 
ez a bölcseség? Az Isten beszéde, az Isten igéje, mely örök 
igazságokat foglal magában. „Az ő szájából tudomány és értelem 
származik." — Régóta hirdeti e világnak. A hajdankor prófétái
nak törvényt beszélő Írásai, a testté lett Igének, a világ Meg
váltójának az evangéliumokban lefektetett, örökké élő, drága 
beszédei és az apostolok tanításai mind-mind az élő Istennek 
szent tudományát hirdetik. Mindezt megtalálhatod a Bibliában. 
Ebből ismerjük meg. hogy mivel áldott meg bennünket, mit 
akar velünk és mit vár tőlünk az Isten.

Nem merülhet fel egyetlen életbevágó kérdés sem. amelyre 
a Bibliában foglalt Ige feleletet ne adna. Megismerteti velünk, 
hogy mi többek vagyunk, mint a föld szülöttei. Bennünk Isten 
lelke lobog, tehát úgy vigyázzunk a lelkünkre, mint isteni tulaj
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donra és úgy tekintsük testünket is, mint a lélek templomát. 
Megtanít arra, hogy Isten a mi édes mennyei Atyánk, aki ha
tártalan szeretettel visel gondot rólunk, az ő akarata nélkül egy 
hajszálunk sem görbülhet meg, tehát bizalommal helyezzük 
életünket az ő szent kezébe. — Megmagyarázza, hogy a bűn 
az élet átka, mely minden nyomorúságnál jobban szorongatja 
az ember szívét, a vége pedig kárhozatos halál. De örömhírként 
közli azt is, hogy úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egy
szülött Fiát adta érette. Az egyszülött Fiú, Jézus, emberi formát 
öltött, leszállt a bűnösök közé, hirdette a legtisztább igazságokat, 
példát mutatott a legtökéletesebb és legszentebb életre s azután 
vérét ontotta minden bűnös emberért a Golgotha hegyén, hogy 
aki csak hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. — Meg
érteti velünk, hogy ez a föld csak ideiglenes hazánk, örök ott
honunk a mennyország, ahová Krisztus megváltói szent érdeme 
menti át kisértésektől zaklatott bűnbánó és hívő lelkünket.

Az Isten tudománya, az Ige minden helyzetben és fordu
latban elénk tárja azt, ami jóra vezérlő és boldogító, de meg
mondja azt is leplezetlenül, ami az életen szennyfoltot hagy, 
ami mocskol, sorvaszt és öldököl. Megtanít arra, hogy a szív 
nyugalma és a lélek békessége többet ér a világ minden kin
csénél és csalárd örömeinél. Figyelmeztet az önzés rútságára, 
a büszkeség és elbizakodottság megaláztatására, a kapzsiság 
becstelenségére, az Istennel szembehelyezkedő dacolás keserű 
következményeire, a harag és gyűlölködés pusztító tüzeire, a 
sátáni kísértések megtévesztő Ígéreteire, a világi mámorok lélek 
és életprédáló veszedelmeire és a hitetlenség poklot rejtő követ
kezményeire. Féltő szeretettel kiáltja felénk: vigyázzatok, kerül
jétek ezeket, mert előbb-utóbb meg kell siratnotok!

Inkább, ha nehezebbnek tűnik is fel, járjatok az igazság 
utjain. Tudjatok hinni és bizni önátadó engedelmeséggel az 
Istenben. Ne csak üres beszéd, hanem élő valóság legyen ben
netek az odaadó, áldozatos szeretet, mely vigasztal, könnyeket 
töröl és gyakorolja a megsegítő irgalmasság cselekedeteit. Hiszen 
mindnyájan egy Atyának a gyermekei vagyunk. Felebarátok, 
testvérek vagyunk s nincs különbség közöttünk. Boldogítva 
lehetünk csak boldogok. A megbántásokra ne felelj megtorlá
sokkal, hanem őszinte megbocsátással. Szeresd még ellenségei
det is, szeretettel győzd meg e világot. — Sohase ejts az Isten 
ellen zúgolódó panaszt, javadat csak az Isten akaratában való 
megnyugvás szolgálja. Értsd meg, hogy a kereszthordozás hoz
zátartozik a földi élethez s a könnynek a lélek tisztító vizének 
kell lennie. — Válogasd meg az örömeidet s csak olyanokban 
vegyél részt, melyekben Krisztus is jelen lehetne. Verd vissza a 
csábító kisértéseket és hűséggel állj meg az Úr oldalán. Végezd 
becsülettel emberi hivatásodat és törekedj az elérhető legna
gyobb tökéletességre. Imádkozz szívből és buzgón fürkészd Isten 
akaratát. Hallgasd és olvasd az Igét a templomban és otthon, 
hogy el ne tévedj és le ne térj a helyes útról. Egyszóval élj
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úgy, amint Krisztus tanított téged és amire Ő nyújtott tökéletes 
példát.

Ez az igazi bölcseség, melyet az Ür ád, ez az a tudomány, 
mely az ő szájából származik, mely nem részletkérdésekre 
igyekszik feleletet adni, hanem a világ legértékesebbjének, a 
teremtés koronájának, az élő lelkű embernek minden lelki és 
életproblémáját megoldja.

Ezt az életbölcseséget, ezt a legnagyobb tudományt az Isten 
kiapadhatatlan bőkezűséggel adja és mindenkinek adja. Folyton 
buzgó forrásként nyitva tartja előttünk, csak bele kell meríte
nünk vergődő lelkünket. Óh ha minden ember ezzel a bölcse- 
séggel telítené meg a szívét és ez a bölcseség nyilvánulna meg 
minden ténykedésében, ha a szülők ezt oltanák gyermekeikbe, 
ha az iskolák erre nevelnék növendékeiket és ha minden élő 
szó és írott betű ezt a bölcseséget sugározná, mennyivel más 
volna a világunk képe! Nem volna ilyen hitvány, alacsony, 
gyűlölködő, bűnös és nyomorúságos. Sokszor fáj a szívem, ami
kor a mai világ úgynevezett modern irányú tudományos és 
irodalmi termékeit olvasom. Mennyi bennük a tévedés, a lélek
fertőző szenny, az emberi balgatagság! De még szomorúbb, 
hogy milliók élvezettel szívják magukba és megmételyezett 
szívvel meggondolatlanul dobják oda áldozatul jelenüket és 
jövőjüket, életüket és lelkűket a bolondságoknak. Okosabbak 
akarnak lenni az isteni bölcseséguél és közben egészen eszte
lenekké válnak.

Úgy-e te nem tartozol ezek közé? Jaj annak, aki igazi 
bölcseség helyett balgatagságoknak ad helyet a szívében! Ügy e 
te az isteni bölcseség tiszta vizében fürdeted a lelked ?!

3. Ezzel a bölcseséggel az Úr „az igazaknak valóságos jót 
rejteget." Ezzel a bölcseséggel a világosság fiává, a hit és jóság 
gyermekévé válik az ember. Mindinkább fogy a gyarlósága és 
növekedik igazi értéke. A lelke széppé, szíve nemessé, jelleme 
kristálytisztává, becsülete pedig kikezdhetetlenné lesz. Munkájá
nak elvégzésében, hivatásának betöltésében lelkiismeretességet 
s a reábizottak megőrzésében odaadó hűséget tanúsít. Nem azt 
keresi elsősorban, hogy mit kaphatok, hanem azt, hogy mivel 
szolgálhatok. Mindezekért azután körülövezi embertársainak 
tisztelete, megbecsülése és szeretete s beköltözik szívébe a ne
mes élet legnagyobb jutalma: a lélek békessége, a szív nyugalma 
és csendes boldogsága. Harmatként hull életére az egek áldása 
és állandóan tündöklő napként ragyog reá az Isten kegyelme.

Nem igazi jót rejteget-e hát ezzel a bölcseséggel az Isten?
És az Úr maga gondoskodik az ő bölcsesége szerint élők 

szilárd megingathatatlanságáról. „Paizst ad a tökéletesen járók
nak, hogy megőrizze az igazságnak utait.“ A megtalált igazság
hoz való tántoríthatatlan ragaszkodás hűségével ruház fel bennün
ket, mely kifelé erős páncélt alkot. A meggyőződés erősségével 
veszi körül a szívünket. A kisértések ostromában megállásra 
segít, a gonoszságokkal való harcban erőt, kitartást ad és győ
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zelemre vezet. A szent ügyet sohasem engedi elbukni. Ha lát
szólag felülkerekedik is az ármány, a végső győzelem mindig 
az igazságé, Istené. Bátran nézhetsz tehát szembe az emberileg 
okoskodó, testnek és vérnek hódoló, balgatag világnak sokszor 
minden szent valóságot kigúnyoló s megdönteni szándékozó 
törekvéseivel. Felveheted bátran a harcot, ne félj, nem fogsz 
elbukni. Nem hagy el az Isten, csak te el ne hagyd Őt.

Vigyáz az Ur az övéire „ . . .  és kegyeseinek útját meg
tartja." Neki nagyon drága minden lélek, a tied is. Az szeretné, 
ha minden vándor boldogan érkezhetne haza és az örökélet 
koronáját nyerhetné jutalmul. Szereti és keresi még a balgatag 
embert is, a megátalkodott bűnöst is. Mennyivel inkább félti és 
óvja a kegyeseit, az istenfélőket? Ha a tévedések felé fordul
nánk, visszahivogat, ha megbotlunk, felemel, ha a gyarlóságunk 
bűnre visz, felkelti bennünk a bűnbánat érzetét és a Krisztus 
érdeméért megbocsát. Vezet bennünket küzdelmeken és nyugal
makon, szenvedéseken és tiszta örömökön át életünk célja felé, 
a mennyek országába. Csak hitünk legyen, mélységes, nagy, 
hallgassunk az Isten szavára és járjunk az ő bölcsesége szerint.

Nos, Testvérem! — kedves-e az életed? Drága-e a lelked? 
És mennyire becsülöd örökkévalóságodat? Választhatsz! Ha 
szép és nyugodt életet akarsz, ha keresed a mennyet, ne hall
gass emberi balgatagságokra, mert akkor sok mindent meg kell 
bánnod és siratnod, hanem járj az Isten bölcsesége szerint. 
Olvasd, hallgasd és tanuld ezt a bölcseséget Isten igéjéből, a 
Szentirásból és imádkozz, hogy az Isten világosítson, erősítsen 
meg és vezéreljen téged az ő Szentlelke által. Ámen.

Csákó Gyula
kisvárdai lelkész.

Biztos kudarc — biztos siker.
Szenthár. vas. u. 21. vas.

II. Sám. 7, 17—29.

Történelmi időket élünk. Születésünk óta hatalmas viharok 
zúgtak már végig földünkön s mintha még hatalmasabbaknak 
az előszelét éreznénk. E viharok trónokat ingattak meg, királyi 
koronákat sepertek a porba, kicsiny országok és hatalmas biro
dalmak romlását idézték elő. Szinte lehetetlen e nagy változá
sokban az örökkévaló Isten büntető és nevelő kezét fel nem 
ismerni. Ő volt az, aki „hatalmas dolgot cselekedék karjának 
ereje által, elszéleszté az ő szívok gondolatában felfuvalkodot- 
takat. Hatalmasokat dönte le trónjaikról és alázatosakat magasz
talt fel. Éhezőket töltött be javakkal és gazdagokat küldött el 
üresen." (Luk. 1, 51 — 53.) Emberi nagyságoknak és hatalmassá
goknak azért kellett a történelem folyamán sokszor megszégye
nülni, mert kifelejtették a számításukból Istent. Nem az Ő dicső
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ségét keresték, nem az Ő akaratát követték, nem az Ő áldására 
vártak alázatos, imádságos lélekkel. A felfuvalkodott embernek 
azért kell ma is szégyent vallani a politikában és minden más 
téren, mert a maga bálványozott tudásától, erejétől, hatalmától 
várja a segítséget s nem a mindenható Istentől.

A „keresztyén" Európa „keresztyén" politikusait nagyon 
megszégyenítheti az ótestámentomi Dávid király, akinek az Isten 
előtti alázatos meghajlása, buzgó imádsága nyilvánvalóvá teszi, 
miben volt az ő nagyságának, sikereinek a titka.

Dávid király imádsága és élete arra figyelmeztet minket, 
hogy a mi politikai, társadalmi, egyházi, családi és egyéni éle
tünk is egészen más irányban haladna, ha több lenne közöttünk 
az Isten előtt magát megalázó, imádkozó ember.

Dávid nagy lehetett, mint hadvezér, mint katona, mint 
politikus, de legnagyobb akkor volt, mikor a legkisebbé tudott 
lenni, mikor imádságaiban egészen megalázta magát mennyei 
Ura, a királyok királya előtt.

Ennek az imádságnak, melyről alapigénk szól, minden sza
vából ki lehet érezni, hogy milyen alázatos lélekből fakadt s 
milyen őszinte az az Isten-magasztalás, mely benne kifejezésre 
jut. Egyike ez a legszebb magasztaló imádságoknak.

Úgy tesz Dávid, mint mikor valaki egy napsugaras délelőt- 
tön künn a szabad természetben feltekint az égbolton ragyogó 
napra, azután körüljártatja tekintetét a napsugárban fürdő tájon 
s eközben mindent a nap éltető sugaraitól megvilágítva, be- 
ragyogva lát. így látja meg ő is mindenben, népe életében, 
saját sorsának alakulásában Istent, az Ő hatalmát, jóságát és 
kegyelmét.

Imádkozó lelke tisztában van azzal, hogy az ő népe nem 
kiváló faji tulajdonságainál fogva, nem önérdeméből lett nagy- 
gyá, hanem azért, mert Isten nagy dolgokat cselekedett vele, 
elment érte a szolgaság földjére, kihozta onnan, megváltotta és 
megerősítette magának való népül. Tudatában van annak is, s 
erről alázatosan vallomást is tesz imádságában, hogy ő sem a 
saját erejéből jutott a pásztorkunyhóból királyi palotába, a juhok 
mellől királyi trónra, hanem Isten kegyelméből. Midőn imádsá
gának ezt a részét halljuk: „Micsoda vagyok én, Uram Isten, 
és micsoda az én házam népe, hogy engem ennyire elővittél?" 
— mintha csak Pál apostol alázatos vallomását hallanánk: „Isten 
kegyelme által vagyok, ami vagyok és az Ő hozzám való ke 
gyelme nem lön hiábavaló." (I. Kor. 15, 10.)

A mai kor embereinek egyik legsúlyosabb bűne abban van, 
hogy ez az alázatos és őszinte Isten-magasztalás hiányzik a 
telkekből. A túltengő faji önérzet, mely helyenként valóságos 
fajimádattá lesz, s az erre való tervszerű, tudatos ránevelés, 
a melldöngető felekezeti öntudat, mely a múlttal való hiú dicsek
vésben és áldatlan felekezeti gyűlölködésekben éli ki magát, 
a mai ember lelkét hatalmában tartó egyéni hiúság, gőg és 
felfuvalkodottság mind azt bizonyítja, hogy itt a földön sokan
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meg akarják rabolni Isten dicsőségét, hogy a saját dicsőségük 
minél nagyobb legyen. Pedig ezt a bűnt nem lehet elkövetni 
büntetés, kárvallás, megszégyenülés nélkül. Hisz Isten egész 
határozottan megmondotta: „Én vagyok az Úr, ez a nevem, és 
dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványok
nak." (Ézs. 42, 8 ) Ha Isten nagy dolgokat láttat velünk, akár 
a mi népünk, akár egyházunk múltjában, akár a saját életünk
ben, ezzel nem hiú kérkedésre és dicsekvésre akar okot szol
gáltatni, nem is emberek dicsőítésére, hanem az Ő alázatos 
magasztalására.

Az Isten-magasztalás hegyének legmagasabb ormára minden 
bizonnyal akkor tudunk felemelkedni, ha eljutunk a Golgotára* 
ha Krisztus által Isten megváltottaivá, gyermekeivé leszünk. Ha 
Dávid király boldog örvendezéssel imádkozta e l: „Micsoda va
gyok én Uram Isten, hogy engem ennyire elővittél?" — meny
nyivel inkább megtehetjük ezt mi, az újtestamentom gyermekei. 
A mi ajkunkon még túláradóbb lehet az Isten-magasztalás, hi
szen minket a mi szerető mennyei Atyánk egyszülött Fiának a 
feláldozása által hívott el egy minden földi királyságnál nagyobb 
méltóságra, az istenfiúság méltóságára, a vele való közösségre, 
az örök üdvösségre. Ennél „előbbre" már nem vihetne minket, 
ennél többet már nem tehetett volna értünk. Hogyne kellene hát 
egész életünknek az Ő dicsőségét zengeni úgy. amint az Ő igéje 
mondja: „Áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért Istent a ti 
testetekben és lelketekben, melyek az Istenéi." (I. Kor. 6, 20.)

Dávid imádságából kitűnik az ő teljes készsége is az Isten 
iránti engedelmességre. Látjuk ebből az imádságból, hogy meny
nyire szent őelőtte Isten akarata, törvénye. „Imé te szólasz a 
te szolgádnak háza felől messze időre valókat, és ez törvény 
az emberre nézve, Uram Isten!"

Aki alacsony sorból emelkedik fel olyan magas méltóságra, 
mint Dávid, ahhoz mindig közel áll a veszély, hogy fejébe száll 
a dicsőség s beképzeltségében a saját terveit, elgondolásait 
tartja a legjobbaknak, a saját akaratát a leghelyesebbnek s eze
ket akarja mindenáron megvalósítani, tüzzel-vassal keresztül 
vinni. Dávid lelki nagysága abban van, hogy ő a hatalom ma
gas polcán sem vált önmagát csalhatatlannak tartó, a maga 
akaratát mindenáron érvényesíteni akaró diktátorrá, hanem meg 
tudott maradni Istentől függő, Isten akarata előtt alázatosan 
meghajló embernek. Bármilyen kedves terve is volt, mint az 
előzményekből kitűnik, a jeruzsálemi templom felépítése, mikor 
Nátán próféta által Isten közölte vele, hogy a templomot csak 
a fia építheti fel, nem ellenkezik, nem lázadozik, nem okosko
dik, azonnal kész kedvenc tervét Isten iránti engedelmességből 
elejteni.

A diktatúrák sorsát többnyire az pecsételi meg, hogy a 
diktátor magát teszi meg Istennek s a maga akaratát helyezi 
Isten akarata fölé. A mi kicsiny emberi életsorsunk boldogtalan
ságát is nagyon sokszor az idézi elő, hogy makacsul ragaszko
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dunk a saját elgondolásainkhoz, terveinkhez, vágyainkhoz s 
nem az a törvény reánk nézve, amit Isten mond.

Ha ebből a szempontból figyeljük az emberi életet, akár 
az oroszországi, akár a németországi eseményeket, akár a mi 
életünk kisebb jelentőségű eseményeit, mindig ott találjuk meg 
-a bajokat, a zavart, ahol az ember szembe helyezkedik Isten 
akaratával. Genfben is azért keresik, kutatják olyan eredmény
telenül a világválságból kivezető utat, mert ott sem az a törvény, 
amit a szeretet és igazság Istene akar, hanem amit a féltékeny
ség, az üzleti érdek és a hatalomvágy diktál.

Vájjon a mi életünkben el tudjuk-e, el merjük-e egyszer 
már mondani Testvéreim a sok kudarc által kijózanítva: „íme 
te szólasz a te szolgádnak és ez törvény én reám nézve, Urain 
Isten!?" Engedjük-e, hogy az Úr naponként szóljon hozzánk 
igéjéből, s alázatos, imádságos, engedelmes lélekkel figyelünk-e 
a szavára ? Hogyan gondolkozunk Isten dolgai felől ? Szívesség
nek, kegynek tekintjük-e, ha az Isten házába néha-néha elme
gyünk, a bajban levőkön segítünk. Isten országáért munkálko
dunk? Vagy pedig azért szenteljük meg a vasárnapot, azért 
látogatjuk rendszeresen az Isten hajlékát, azért nyújtjuk ki ke
zünket a szűkölködő felebarát felsegítésére, azért munkálkodunk 
Krisztusért és egyházunkért, amíg nappal van, mert érezzük, 
hogy mindez kötelező erejű törvény reánk nézve, a mi mennyei 
Atyánknak mindig csak a mi javunkat szem előtt tartó üdvözítő, 
szent akarata, mellyel szemben feltétlen gyermeki engedelmes
séggel tartozunk? Ha azt szeretnénk, hogy életünk kudarcok, 
csalódások nélkül follyon le, békés, boldog élet legyen, tanul
junk meg Dávidtól s még inkább Jézustól így imádkozni: „Amit 
te szólasz a te szolgádnak, a te gyermekednek, az mindig tör
vény lesz reám nézve, Uram, Isten! Atyám, ne az én akaratom 
legyen meg ezután, hanem mindig a tied !“

Dávid imádságának harmadik fontos jellemvonása, hogy 
Isten áldásaiért könyörgő imádság. Dávid nem a fegyverek ere
jétől, nem a földi gazdagságtól várja országának és királyságá
nak fennmaradását, hanem egyedül Isten áldásától. „Az Úrnak 
áldása, az gazdagít meg!" — ez az ő szilárd meggyőződése. 
Pedig ő inkább megtehette volna, hogy fegyvereiben s földi 
gazdagságában bizakodjon, hisz nem volt olyan megalázott, ki
fosztott állapotban, mint mi. Mégsem támaszkodott ingó nád
szálra akkor, amikor kősziklára támaszkodhatott.

A mi anyagias szívünk olyan nehezen tanulja meg ugyan
ezt. Mennyi hiábavaló erőfeszítést teszünk, hogy a magunk 
erejéből segítsünk magunkon, ha bajba jutunk. Az emberi lélek 
milyen szörnyű eltévelyedésére vall, mily határtalan önhittséget 
árul el az a beszéd, melyet lépten-nyomon van alkalmunk hal
lani : Majd ha eljön a cselekvés ideje, magunktól is megmutat
juk, mire vagyunk képesek. Isten ne segíts akkor, csak csodál
kozz ! Ilyen kihívó viselkedésre, ilyen istenkáromló beszédre 
felelhet-e a mindenható Isten mással, mint további megaláztatá
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sokkal? Verjen is a Mindenható bennünket mindaddig, míg 
meg nem tanuljuk, hogy az Ő áldása nélkül semmire sem me
hetünk. „Ha az Ür nem építi a házat, hiába dolgoznak azon 
annak építői." Amíg Dáviddal így nem könyörgünk: „Legyen 
a te jóakaratodnak áldása a te szolgádnak házán, a te gyerme
kednek életén" — mindaddig keservesen fogjuk tapasztalni,, 
hogy a mi rosszakaratunknak, a mi bűnös cselekedeteinknek 
átka lesz rajtunk.

Ó ne kívánjunk tovább is átok alatt maradni! Könyörög
jünk inkább buzgón Annak az áldásaiért, akitől minden jó ado
mány és tökéletes ajándék alászáll, aki népünknek is, egyhá
zunknak is, családunknak is, nekünk is a legjobbat akarja, aki 
legdrágább kincsét, egyszülött Fiát adta oda érettünk, hogy 
Őbenne és Ővele mindent nekünk ajándékozzon, ami üdvössé
günkre szolgál.

Izrael imádkozó királya, aki akkor volt legnagyobb, mikor 
a legkisebbé tudott lenni, s még inkább a mi mennyei Kirá
lyunk, a mi tökéletes példaképünk, az Űr Jézus Krisztus, aki 
az imádkozó életre is a legszebb példát mutatta, a mi beteg 
világunk vezetőinek, kudarcba fulladt élet romjai felett tanács
talanul álló embereknek, nekünk mindnyájunknak azt a tanácsot 
adja: Félre egyszer már minden hiú és meddő emberi okosko
dással. s elő azzal a lomtárba tett fegvverrel, az Istent magasz
taló, Néki engedelmességet fogadó, Tőle áldást kérő alázatos 
imádsággal, s tietek lesz az áldás, a siker, a győzelem, . . . t ie 
tek lesz az üdvösség! Ámen.

Belák Sándor
tokaji lelkész.

Igazak és igazak.
Szenthár. vas. u. 22. vas.

Péld. 24, 14—20.

Az ember sohasem szerette, ha őt osztályozzák. Nem sze
reti, mert minden emberi osztályzásból és különbségtételből 
kisugárzik öntudatlanul is valami fölény, ami ezt az embert 
kiemeli, amazt megalázza. Nem szereti az ember, ha osztályoz
zák, mert érzi, hogy aki őt osztályozza, az is csak olyan ember, 
mint ő. De azért sem szereti, mert minden emberi különbség- 
tételhez hozzátartozik minden emberi tökéletlenség, tévedés és 
megbízhatatlanság. Nem látnak a szívünkbe s azért bárki is 
legyen a földi biránk, igazságtalannak gondoljuk, mert azt kü
lönbnek tartotta nálam.

Nem szereti az ember, ha osztályozzák, de ő csodálatosan 
mindent és mindenkit osztályoz. Szomorú ellenmondása ez a 
mi megromlott életünknek, amivel az Úr Jézus is hamar talál
kozott s nem mulasztotta el figyelmeztetni népét: ne Ítéljetek, 
hogy meg ne Ítéltessetek... De mintha hiába figyelmeztette volna
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őket. Itt a farizeus imájában, ott a vámszedők asztalánál hallja: 
én igaz vagyok, de ő istentelen, bűnös ember, vámszedő. És ez 
az osztályozás döntő fontosságú lett a zsidó nép életében. Na
ponta sokszor ül az ótestámentumi ember a bírói székbe s tesz 
különbséget igaz és bűnös ember között. Dávid király zsoltárai, 
Salamon példabeszédei, mint a mai Igénk is ezt a lelkületet 
sugározzák. Van igaz ember és van istentelen ember. Van kivá
lasztott ember, de van kirekesztett is. A különbségtétel mértéke 
az emberen kívül álló. Mindig attól függ, minek születtél. Ha 
Ábrahám ivadéka vagy, igaz vagy, de ha más vér csörgedezik 
eredben, vagy ha megtagadod a szentvért: istentelen a neved. 
Igaznak lenni a legnagyobb kiváltság, azt jelenti, hogy isteni 
ajándékok birtokosa vagy, földi jólét élvezője „folyó vizek mellé 
ültetett fa, mely idejekorán megadja gyümölcsét és levele nem 
hervad el és minden munkájában szerencsés lészen". Az isten
telenek útja olyan, mint a polyva, amit szétszór a szél, szövét- 
nekük pedig kialszik. Azt, hogy igaz vagy, vagy istentelen, nem 
az Isten mondja itt, hanem az emberek, akik — nem szeretik, 
ha őket osztályozzák. .

Azóta több száz év eltelt, az Úr szavai is elhangzottak, 
de ebben változás ma sincs. Mi is nagyon megszoktuk a különb
ségtételt. Igaznak nevezzük a fedhetetlen életű embertársainkat, 
azokat, akik templomba eljárogatnak, erkölcsös életet élnek és 
minden botrány nélkül tisztes kort élnek meg. Bírósággal kevés 
dolguk volt, tömlöcöt és szuronyokat csak messziről láitak. Sza
vuk biztosíték a számunkra és életük igaz, mert hiszen min
denki igaznak tartja. Ezzel szemben istentelenek azok, akik 
ezzel szemben úgy látszatra is azok és akikre az előbbiek sem
miképen sem vonatkoztathatók.

És így van az a keresztyén felekezetek területén is. Ők sem 
tanultak eleget Krisztus Urunktól, mert ma is beszélnek keresz
tyénekről és eretnekekről, vagy más szóval igazakról és isten
telenekről. Megkülönböztetnek egyedül üdvözítő egyházat és 
tévelygőket, templomokat és imacsarnokokat, püspököket és fő
prédikátorokat. De mi evangélikusok sem vagyunk különbek, 
mert igen gyakran használjuk ezeket a megkülönböztetéseket: 
hívők és hitetlenek, alvó és felébredtek, buzgó és istentől el
rugaszkodott, „vallásos" és kevésbé, „öntudatos és színtelen 
lutheránus".

Amerre nézünk, mindenütt ilyen felületes osztályozásokat 
találunk, körülöttünk, mellettünk és bennünk is. Pedig mi egy
részt nem is tudunk hitelesen ítélni, másrészt ilyen halaimat 
nem is adott nekünk az Isten. Ez a különbségtétel kizárólag 
az ő joga, amivel ö is csak nagyon ritkán élt ezen a földön. 
Ha különbséget tett ember és ember között, az mindig egészen 
más alapon kezdődött nála. Isten szemében a bűnös ember az 
igaz ember, a mi szemünkben levő „igazak" pedig előtte isten
telenek. A két embernek az útja is egészen más, mint ahogyan 
mi azt elgondoljuk. Mi a „vallásos", azaz az igaz ember útját
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úgy szoktuk elgondolni, mint a zsidók. Minden földi jólét és 
áldás utjának, amely utón kevesebb a szenvedés, a nyomor, a 
betegség, rövidebb a munkanélküliség, sikeresebb minden kez
det, több az elismerés és löbb a mindennapi kenyér. Kórházak
ban járva sokat halljuk ezt a panaszt: nem is tudom, miért 
vagyok beteg, hiszen én olyan vallásos vagyok, templomba is 
eljárok, egyházi adómat is pontosan fizetem...

Aki így gondolkozik, az nem keresztyén, hanem zsidó, 
vagy pogány. A keresztyén élet nem ezeken a külsőségeken 
kezdődik. Ezért nem kellett Megváltónak jönni. Ez ő előtte és 
utána mindig volt és mindig lesz. Az igaz ember életútja nem 
ezeknek a nehézségeknek az eltüntetésénél kezdődik. Még ott 
sem, hogy azt gondoljuk, az igaz ember teljes lelki harmóniá
ban él. A Krisztus szerinti igaz élet ott kezdődik, hogy ő nem 
is tudja, hogy ő igaz életet él, hanem ellenkezőleg csak azt 
tudja, hogy Krisztus kegyelmére érdemetlen bűnös. Ezt azért 
tudja ilyen halálosan komolyan, mert ismeri a bűneit. Amíg az 
ember azt hiszi, hogy ő igaz, addig azt is hiszi, hogy ő Istennel 
karöltve sétálgat az üdvösség utján. De amikor bűneire rádöb
ben, felismeri, hogy milyen szent és félelmetes az Isten. És 
ugyan ilyent lát az embertársaival szemben is. Addig, míg azt 
hisszük, hogy mi „igazak" vagyunk, addig minden embernél 
jobbnak tarijuk a mi életünket. De amikor Isten mutatja meg 
nekünk az igaz élet mivoltát, akkor minden embert magunknál 
különb keresztyénnek tartunk. S ez az ut vezet abba a lelki 
csődbe, ahol létkérdéssé lesz számunkra az, hogy van-e részemre 
kegyelem. Aki ezt a lelki tusakodást, ami egy életen át megy. 
lelki harmóniának nevezi, az vagy hazudik, vagy nem is tudta, 
mi a keresztyén élet. Pedig ez az igaz ember útja; naponkénti 
összetöretettségben, kétségben várni, várni a hitet, a kegyelmet. 
Ezen az utón sohasem fogod hallani Testvérem, hogy „én már 
megtértem". De arról sem fogsz hallani, hogy milyen győzel
meid voltak, hanem főleg arról hallasz, hogy milyen kudarcokat 
szenvedtek, akik azon igyekszenek járni és mégis milyen ke
gyelmes az Isten. Az igaz ember útja a lelki csődbe vezet, mert 
csak ott várja őt az ő Megváltója. Azért, amikor azt hiszed, 
hogy igaz vagy istentelen a neved, de mikor rájössz, hogy 
istentelen az életed, Isten igaznak ismer el.

Az egész útban a legszomorúbb az, hogy itt nincs befeje
zése. A mi mai Igénk is azt mondja a 16. versben, hogy mind 
az igaz, mind az istentelen elesik... Ebben csak az a meg
döbbentő, hogy akit Isten igaznak ismer el, az sem sétálhat 
nyugodtan az üdvösség utján, hanem félelemmel és rettegéssel... 
Aki áll meglássa, hogy el ne essék. Sohasem tudom, mikor 
esem el. Az igaz ember útja sohasincs bebiztosítva a bukások 
ellen, hanem aki rajta jár, csak azt tudja, hogy van, aki őt fel
emeli. Aki pedig magában jár, „az egy nyavalyával" is, vagyis 
egy szenvedéllyel is fekve marad, ha elesik, mert nem hisz ab
ban, hogy neki is mindenre van ereje a Jézus Krisztus által.
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Amilyen szomorú tehát ez a megállapítás, olyan vigasztaló 
is. Az igaznak mindig van újrakezdése. Nincs elrontva az életem 
végérvényesen. Bármilyen nagy is a bűnöm, Krisztus kegyelme 
sokkal nagyobb annál. Neked is van újrakezdésed édes Test
vérem. Van újrakezdésed, ha támaszod a Krisztus. Nem lehetsz 
olyan bűnös, hogy tisztává ne tehessen a Krisztus, nem lehetsz 
oly öreg, hogy újra gyermekké ne tegyen lélekben, és nem 
lehetsz oly istentelen, hogy igazzá ne tegyen az Isten. Azért 
halljátok meg aggastyán Nikodémusok, megrokkant Simeonok, 
gyászoló Jairusok, bűnbánó Magdolnák, könnyező Péterek, lá
zadozó Saulusok, eltemetett Lázárok, halljátok az örömhírt: van 
újrakezdés, mert van bűnbocsánat, van újélet, mert Isten igazzá 
tesz, ez az igaz ember pedig hitből él.

Danhauser László
budapesti vallástanár.

Kétség nélkül.
Szenthár. vas. u. 23. vas.

85. Zsoltár 9 -1 4 .

Ennek a szentigének első szavai arra a régi szentirási 
történetre emlékeztetnek, amikor Éli próféta mellett Istennek 
templomában élt és nevekedett a gyermek Sámuel, aki felől 
édesanyja egy szívbéli imádságban előre azt a fogadalmat tette 
Istennek, hogy ha fiúgyermeke születik, azt egész életére neki 
szenteli. Fogadását meg is tartotta és elvitte gyermekét a temp
lomba, átadta a prófétának, mikor az írás szerint „még egészen 
kicsiny vala.“ Ez a növekvő gyermek egyik éjszaka háromszor 
egymás után kiáltó hangot hallott, háromszor futott oda a pró
fétához, azt hívén, hogy az szólította, míg végül a próféta arra 
figyelmeztette, hogy bizonnyal az Ür hívja, szólítja őt, ezért azt 
mondta neki: „Ha újból hallod a hangot, mondjad, szólj Uram, 
mert jól hallja a Te szolgád." Amilyen várakozó szívvel figyel
hetett ez a gyermek Sámuel, Izráel későbbi nagy prófétája, a 
sötét templomban, ahol éjszakára Isten szövétnekét is eloltották 
és várta valami szent rettegéssel, hogy ismét szólaljon meg az 
Úr szava, ugyanolyan várakozó és vágyakozó szív dobog a 
zsoltáríró első szavaiban: „Hadd halljam meg, mit szól az Úr
isten!" Ugyanilyen várakozásnak és engedelmességre való kész
ségnek érzésével kell fogadnunk minékünk is mindenkor, amit 
az Úr szól, Szentigéjében üzen, — ugyanilyen odaadó lélekkel 
kell ismételnünk Sámuel gyermeki szavát: „Szólj Uram mihoz- 
zánk, mert jól halljuk, amit mondasz."

Ennek a Szentigének vezető gondolata az, hogy kétség 
nélkül békességet szól az Isten az ő népének. Milyen szorongó 
szívvel méregetjük ennek a két szónak jelentőségét: Kétség 
nélkül. Ha a magunk leikébe tekintünk, nem látjuk ott erőtel
jesen élni azt a megrendíthetetlen nyugalmat, egyensúlyozott
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bátorságot és bizodalmát, mely a maga és szerettei életének 
változásait kétség nélkül nézi. A teljesen bizodalmas hitnek is 
minden napi próbája van abban, hogy milyen szívvel, mennyire 
erős lélekkel tudjuk hordozni, mikor a kenyerünk bizonytalan, 
mikor a gyermekünk beteg, mikor ártatlanul valamilyen bajba 
kerültünk, mikor a magunk ereje elégtelennek bizonyul. Milyen 
kevés földi ember tudja az ilyen napokban azt érezni a szívé
ben, minden kétség nélkül, hogy Isten ilyenkor is és ezekben 
a megrendülésekben is békességet szól az ő népének. Ha pedig 
a körülöttünk való életet nézzük, ennek a félelmek közé jutott 
és ezért kétségekben élő emberi szívnek teljes nyugtalansága 
szinte elborít minket: annyi igazságtalanság, annyi nyomorúság, 
annyi bánat, annyi szenvedés és annyi töprengő és vívódó lélek 
él ma együtt a földön, hogy a kétségeskedő és békétlenkedő 
emberek mérhetetlenül többen vannak, mint a bizodalmas szí- 
vüek. . Magunkra is és mindenkire gondolunk, amikor így 
sóhajtunk fel: Bár kétség nélkül tudnánk azt, szegény emberek, 
hogy Isten békességet szól az ő népének és azt akarja, hogy 
irgalmasság és hűség összetalálkozzanak és igazság és békésség 
csókolgassák egymást a mi életünkben...

Egészen bizonyos, hogy a mai világnak kétségek közé sod
ródott élete van. Megingott minden pillér, amelyre magának 
boldogságot építhetett. Ez a nyugtalan és megzavart lelkű ifjú
ság a legtöbbször gyanakodva néz körül, amikor elérkezik a 
családalapítás ideje. Nem tudják, hogy tisztességben és jó erköl
csökben, takarékosságban és hűségben megbizható-e az a másik, 
akit élettársul választanak ? Önmagukról Ítélve attól félnek, hogy 
sokkal jobbnak látszik, mint amilyen valójában, önmagukról 
Ítélve, azon aggódnak, hogy istenfélelemből kevés és külsőséges, 
önzésből sok és jól takargatott, küzdelmek hordozásából és 
kitartó erőből talán alig van valami a szívében. Ezért azután 
nincs is lelki egység annyiszor azok között, akik tisztes házas
életnek az esküjét elmondják, mert kölcsönösen többet kívánnak 
és csak kevesebbet tudnak egymásnak adni, mint amennyire 
mindenképen szükségük volna. És ha nincsenek közös imádsá
gaik, egyenlő áldozatkészségük, féltő és önmegtagadó támoga
tásuk, teljes hűség és megbecsülés egymás iránt, hogyan hor
dozhatják el a nehéz és keserű életet, melyet ők maguk is 
annyiszor nehezítenek és keserítenek egymással szemben. Ez 
a többség és nem az igazán boldog szeretet minden áldásaival 
gazdag házasélet...  De milyen gyermeket fog nevelni az a két 
szülő, aki csalódott egymásban, aki lelkileg nem gazdagította, 
hanem kifosztotta és megszegényítette egymást? Milyen lelki 
erőket ad az ilyen családi élet? Mi lesz abból a gyermekből, 
akinek égi szárnyaiból odahaza egymásután kihullanak a benső 
imádságoknak, a benső szeretetnek, a benső jóságnak és becsü
letességnek fehér tollai és csak annyi marad meg belőlük, 
amennyit épen a látszat kedvéért mások előtt hazudni és mu
togatni illik? Lesz-e majd az ilyen gyermeknek valamikor hite,
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bizodalma önmagában, embertársaiban, leendő hitvesében, tőle 
sarjadó családjában épen akkor, mikor legnagyobb szüksége 
volna rá?  Oh, fáj a szívünk ezekért a gyermekekért, ezekért 
a családokért, ahol az Istenben és az emberekben való kétel
kedés tovább fog terjedni és egészen el fogja hallgattatni a 
zsoltáríró kiáltását: Hadd halljam meg, mit szól az Úristen! 
Kétségnélkül békességet szól az ő népének.

Mert Istennek a népe között élnek ezek az emberek, ez a 
kételkedő többség, ezek a hideg családi otthonokban nevelkedett 
ifjak, ezek a békételenkedő és elégedetlenkedő lelkek, ott van
nak és kölcsönösen hatnak egymásra, terjesztik az árnyékot 
akaratlanul is és nehezen és hit nélkül hordozzák a nekik jutó 
árnyékokat. Nem is lehet más a népek és nemzetek élete, mint 
aggasztó és szomorú, ha ez a kételkedés elterjed benne, az 
önzés elhatalmasodik, a békesség jelszóvá törpül és ez a folyton 
műveltebbé fejlődő emberiség úgy él, úgy gondolkozik és úgy 
gazdálkodik, mintha nem tanult volna semmit a saját szeren
csétlenségeiből és oktalanságaiból, viszont nem tart meg igazán 
és lélek szerint alig-alig valamit Isten áldott törvényeiből. Nem 
is lehet más az életük mindaddig, míg a mai szentige szavait 
használva, minduntalan „visszatérnek a bolondságra". Hasztalan 
szól Isten nekik békességet, folyton viszálykodnak egymással, 
ellenségeskednek, lábbal tiporják az embertestvériség és ember
szeretet krisztusi törvényeit, szövetkeznek az istentelenség ördö
geivel is, ha érdekeik úgy kívánják, nyomorúságba döntik 
egymást, felkészülnek egymás öldöklésére és pusztítására, — 
oh, milyen esztelenség, rövidlátás, jövendőtrontás ez? Szegény 
kétségeskedő és békétlenkedő boldogtalanok, ha nincsen a szí
vetekben hit, szeretet, jóság — ettől a világtól bizony nem fog
tok kapni belőlük, mert ez a világ veletek együtt megint nem 
hallgat arra, amit az Úr Isten szól, mikor békességet szól az 
ő népének. . .

Azért van ebben a világban ma fokozott jelentősége és 
mindig drágább értéke minden egyes igazán hívő szívnek, min
den csendes és békés családi otthonnak, minden szeretetet ki
sugárzó és bizonyító cselekedetnek, mert ez a világ megélhetési 
rendszereivel, krisztustalan gondolkozásával, erkölcstelen élet
módjával, hitetlenkedő és mindenben kétségeskedő szívével 
olyan mocsárba keveredett, melyből a maga erejével ki nem 
szabadul többé. Csak a Krisztus híveinek a templomaiban hang
zik ma teljes meggyőződéssel és minden kételkedés nélkül, hogy 
Isten, mint elbusult Atya néz az ő boldogtalan gyermekeinek 
életére. Csak itt csendül fel a bizakodásban meggyengíthetetlen 
és megszégyenülést nem ismerő hit, amelyik nemcsak hallgatja, 
hanem maga is mondja a mai szentige bátorító szavát: Bizo
nyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség 
lakozzék a földön. Mennél kétségbeejtőbb a világ jövendője, 
mennél hatalmasabb a bűn, mennél hangosabbak az istentelenek, 
mennél elviselhetetlenebb az embertelen nyomorúság, annál
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jobban meg kell erősíteni magukat a hívő szíveknek, az egymást 
szerető szíveknek, az összetartozó családoknak, az egy temp
lomba járóknak, a porbatiport nemzeteknek, mert nekik ma is 
azért szól az Ür, hogy meghallják és megbátorodjanak. Nekik 
azért szól az Ür, mert ők minden sötétség ellenére látják a 
világosságot és egy gyalázatba hulló földről is bizton hiszik, 
hogy Isten kegyelméből dicsőség fog lakozni a földön, az irgal
masság és hűség össze fognak találkozni, igazság és békesség 
csókolgatni fogják egymást, hűség sarjad a földről és igazság 
tekint alá az égből. Mint kicsiny mustármag él ma a földön 
ezek szívében a küzdelmekre és szenvedésekre is bátorságos 
hit. de ennek a mustármagnak is megadja Isten, hogy égig érő 
ágai növekedjenek és megteremje gyümölcseit. . . Meg kell hal
lani és alkalmatos és alkalmatlan időben egyaránt kiáltani kell 
ennek a kétségek között élő és szánaiomraméltó világnak az 
életébe a zsoltáríró szent hitét: kétségnélkül békességet szól 
az Isten az ő népének, igazság jár elölte és követi őt az ő lépé
seinek utján. . .

Két hét előtt nagy, éjszakai zivatar volt városunk felett. 
Amint Jézus a hegyi beszédben mondotta : ömlött az eső, eljött 
az árvíz és fújtak a szelek. A város szélén aznap délután ki
lakoltattak egy szegény családot nyolc gyermekkel együtt... 
Az édesapa felállított két szekrényt egymással szemben és desz
kákból, rongyokból fedelet készített a két szekrény közé, hogy 
alvóhelyük legyen a gyermekeknek. És éjféltájban megjött a 
zivatar, ömlött az eső, fújtak a szelek és a sötét éjszakában, a 
milliós város szélén ott állt a két szülő, nekifeszítve magát a két 
szekrénynek, hogy a szél rá ne lökje a síró gyermekekre ..

Fáj a szíved, hogy ezt hallod? Azt kérdezed, hogy hol járt 
az irgalmasság és az igazság akkor éjszáka ? Úgy nézel a földi 
életnek e sötét képére, mint ahogy Sámuel nézett a templom 
éjszakájába megrettent és mégis vágyakozó szívvel: Hadd hall
jam meg, mit szól az Ür Isten! Bizony mondom nektek, hogy 
még erősebbnek és minden kételkedés nélkül valónak kell lenni 
a szívedben annak a hitnek, hogy Isten nem hagyja ebben a 
gyalázatban az ő gyermekeit, bűneikből való felemelkedést ad 
nekik szent Fia által, kiszabadítja őket fogságaikból, hogy megint 
énekelni tudják az imádságnak és reménységnek ezt a zsoltárát: 
Kétség nélkül békességet szól az Isten ő népének: Mennél szé
gyenteljesebb az emberek élete, annál megfélemlíthetetlenebbnek 
kell lenni a Krisztus megváltottja énekének: Bizonyára közel 
van az Ür szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzék 
a mi földünkön. Ámen.

Kemény Lajos
budapesti esperes-lelkész.
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Illusztrációk.

Jób V. 17-26: Melyik a legtalálóbb Krisztus-kép?... Ez 
a kérdés sokat izgatta a régi idők embereit. Egy kegyes életű 
szerzetes a kérdésre ezt a feleletet adta: Bizonyos, hogy az 
Úristen és az ő angyalai előtt az a Krisztus-kép a legszebb és 
a legigazibb, amely a Megváltót véres homlokkal, megvesszőzve, 
összetörve, súlyos keresztjével a vállán a fájdalmak utján ábrá
zolja ... A legszebb a fájdalmas Krisztus-arc, melyet nem a 
rubin drágaköve díszít, hanem saját szívének drága vércseppjei, 
amelyen nem drágagyöngyök halvány fénye reszket, hanem 
saját könnyei világítanak... A legszebb a tövis-koronás Krisztus
arc, mert azon látszik meg igazán, hogy mekkora áldozatra, 
mekkora engedelmességre, mekkora alázatosságra volt képes 
Krisztus az örökkévaló Istennel, a mennyei Atyával szemben... 
A gyöngyökkel és drágakövekkel ékesített Krisztus nem gyógyított 
meg még egyetlen fájó lelket sem, de a megsebesített, megvesz- 
szőzött, könnyes, véres Krisztus üdvössége lett az egész világnak.

. . .  Éppen így van velünk keresztyénekkel is. Isten előtt 
és az ő angyalai előtt kedves a mi orcánk akkor is, amikor 
szomorúság árnyéka vonja be, akkor is, amikor könnyek baráz
dálják végig, akkor is, amikor a mi arcunk is a tövis-koronás 
Krisztus archoz hasonló... A szenvedések keresztje a Krisztus 
számára égfelé vivő lajtorjává lett. . . így legyen nálunk is. 
Életünk szenvedései legyenek lépcsőkké, amelyek Istenhez emel
nek közelebb bennünket.

*

Zsoltár LXXV. 5—8: A pogány bolgárok pogány hercegé
ről, Bogáriusról, feljegyezték, hogy egyszer magához rendelte 
a híres festőt, Methodiust, és azt a feladatot bizta rá, hogy 
büszke várának hatalmas termeit minél több szép képpel éke
sítse. A pogány herceg fennhéjázva még azt is megjegyezte a 
Rómából megérkező festő, Methodius barát előtt, hogy ő igen 
szereti a hátborzongató jeleneteket, amelyek a gyenge idegzetű 
emberekben döbbenetét keltenek... Methodius a parancs után 
munkába is kezdett és az utolsó Ítélet borzalmas jeleneteit, a 
kárhozottak gyötrődését kezdte ráfesteni a vártermek falaira. 
A pogány herceg nézte, nézte az utolsó Ítélet kavargó jeleneteit, 
s azok olyan mély benyomást gyakoroltak rá, hogy megreme
gett minden porcikája... tudakozódni kezdett a megtartó Krisztus 
után, végül is térdet hajtva előtte, megkeresztelkedett. . .

„A kérkedőknek azt mondom: Ne kérkedjetek... mert 
Isten a biró“. . .

*

II. Krónika I. 7—12: A praktikus Amerikában, Newyork- 
ban, egy nagy keresztyén összejövetelen előre látható volt, hogy 
sokan kívánnak majd felszólalni. Hogy mindegyikre sor kerül
hessen, a nagy gyűlés rendezősége meghagyta a szónokoknak, 
hogy mindegyik csak 5 percig beszélhet. Az egyik felszólaló,
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amikor rákerült a sor, ezeket mondotta: „5 perc nem nagy idő. 
Ennyi idő alatt sokat beszélni nem lehet, de annál többet lehet 
lenni. 5 perc alatt fel lehet gyújtani egy egész várost s így 
elpusztíthatom századok munkáját, milliók kincsét...  5 perc alatt 
megmentheted a lelkedet, de el is vesztheted azt, sőt egyetlen 
pillanat is elég arra, hogy gonosz cselekedettel, tisztátalan be
széddel úgy beszennyezd a lelkedet, hogy az óceánok minden 
özönvize sem moshatja tisztára . de 5 perc elég arra is, hogy 
oda szenteld magadat mások megmentésére... 5 perc este és 
5 perc reggel elég arra, hogy Istenhez kapcsolódjál. . .  5 perc 
alatt a kegyelemnek, a békességnek minden kincsét megnyer
heted. .. Minden attól függ: bölcsen használod e a néked adott 
kegyelmi időt. . .

„Uram, Istenem, adj nékem bölcseséget és tudományt, 
hogy kormányozhassam a te népedet". . .

*

Zsoltár XXXII. 1—7: Egy régi szép legenda arról beszél, 
hogy egyszer egy angyal a magasságos egekből leszállt a földre 
az emberek közé. Könnyen hihető, hogy az emberek ezernyi 
kérdéssel ostromolták meg a különös vendéget. A többek között 
azt is kérdezték tőle: Mit csinálnak az angyalok és általában 
az üdvözöltek az Isten színe előtt, ott a magas égben... S az 
angyal így felelt: Az angyalok és az üdvözöltek körülállják az 
Isten trónusát jobbról és balról és énekelnek az Istennek. Kér
ditek, mit énekelnek?... Az Isten trónjának jobb oldalán azt 
énekli a mennyei seregek sokasága: „Uram, én nem vagyok 
m éltó i... Atyám, én nem vagyok méltó!"... És a bal oldalról 
visszafelel az ének: „Áldott az Úr, aki könyörült rajtunk. Áldott 
az Úr, aki könyörült rajtunk!“.. .  Örök igazságot hirdet ez a 
régi legenda. A váltság örök és egyetlen útját mutatja: a mély
ségből — a csillagok felé. Bűn-beismerésből, bűnbánatból — a 
kegyelem trónusához .. Nem vagyok méltó — Uram, könyörülj 
rajtam !"... Az erre adott isteni válasz: üdvösség.

„Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfe
deztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít és 
lelkében csalárdság nincsen". . .

*

Példabeszédek II. 1 — 8.: A tudományt mindig azok emelték 
a  legmagasabbra, akiknek szíve istenfélelemtől izzott át. Mind 
a mai napig azok a legemlegetettebb bölcsek, azok a legnagyobb 
gondolkodók, akik meglátták Isten dicsőségét ebben a világban. 
Ki volt a legnagyobb csillagász ? . . .  Herschel, a hívő keresztyén, 
aki boldogan kiáltott fe l: „Minél jobban bővül tudományom, 
annál több bizonyítékát látom Isten létének"... Ki volt az, aki 
egészen új világképet ra jzo lt? .. . Kopernikus a hívő keresztyén, 
aki műhelyében ilyen alázatosan könyörög: Uram, azt a kegyel
met, amit Pál apostolnak adtál, nem is merem kérni. . nem 
számítok arra az irgalomra sem, amelyben Péter részesült... 
nékem csak azt add meg, amit ott a kereszten megadtál a lator
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nak“. .. Ki volt a legnagyobb angol író ? .. .  Milton, a hívő ke
resztyén... Ki volt a legnagyobb francia o rvo s? ... Pasteur 
(Pásztor), a hívő keresztyén. . . Ki volt a világ legemlegetettebb- 
hadvezére?... Napóleon, a Krisztus előtt meghódoló katona... 
Ki volt az eddig élt legnagyobb természettudós ? .. Linné, a 
hívő keresztyén, aki a virágszirmok tanulmányozása közben 
felkiáltott: Láttam Isten kezének nyomait".. .

. . .  „Mert az Úr ád bölcseséget, tudomány és érlelem tőle 
származik." *

II. Sámuel VII. 17—29: Hitetlen és istentelen korcsmáros 
élt az egyik faluban. Imádság nem fordult meg szájában, Isten 
beszéde nem fogta meg a szívét. Hitetlenségével, istentelen éle
tével rettenetes példa volt a falu lakosai előtt. S az egyik esz
tendőben, amikor különösen szegény volt a határ, s a gazdák 
mindenütt a legrosszabb termést várták — a hitetlen és isten
telen korcsmáros búzája volt a legszebb az egész határban. 
Köröskörül a sovány esztendő meddő kalászait lengette a szél, 
s a korcsmáros gabonája egyenesen kivált a többi közül. . .  a 
legjobb volt. A hitetlen ember, amikor ezt meglátta, hirtelen 
átcikázott lelkén a gondolat: Vájjon hogyan lehetséges az, hogy 
a falu legrosszabb emberének a búzája a legjobb az egész ha
tá rb an ? ... Ez a gondolat volt megtérésének első lépcsője... 
Hogy Istentől érdemetlenül is, sok, nagy bűne ellenére is annyi 
áldásban részesült, oda hajtotta az áldások Istenéhez, kitől alá- 
száll minden jó adomány ..

Elmondjuk-e mi is Dáviddal: „Micsoda vagyok én Uram, 
Istenem, és micsoda az én házam népe, hogy engem ennyire 
elővittél ?“. . .

*

Példabeszédek XXIV. 14—20: Mansfeld egyik grófja, II. Já
nos György, bátor seregének zászlajára ezt a merész szót himez- 
tette: „Azért is i" ... Családi címerébe pedig Mózes csipkebokrát 
rajzoltatta bele, amint felcsapnak belőle a lángok, ég, ég, de el 
nem ég. A cimerrajz alá meg ezt a szót vésette: „Azért sem !"...

Két rövid mondás: Azért i s ! . . .  Azért sem ! . . .  Tulajdon
képpen mindegyik a bátor hitnek a szava, azé a hité, amely 
nem csügged el, amely az akadályok láttára nem torpad meg, 
amelyet ideiglenes kudarcok nem törnek össze, amely ha hét
szer elesik, akkor is felkel és diadalmaskodik...

A bosszuállás indulata hamar elkapja az embert! Sebhe
lyek, leégett házak, tönkrement családok, kihalt nemzedékek 
pusztulása, vér és könny kiáltanak a boszuállás állati szokása 
ellen. Évezredek óta szakadatlanul hangzik az evangéliom szava 
megbocsátásra, türelemre, de az emberi lélek még mindig inkább 
hajlandó fellángolni kemény boszura, mint szelíd megbocsátásra.

A skót királyok címerében érdekes felírás szerepelt. Büszke 
emberi szó kiált a pajzsról: Senki sem bánthat meg minket 
büntetlenül! . . .

A legtöbb emberi lélek tábláján is a megtorlásnak, a bo-
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szuállásnak ez a fekete írása sötétlik: Senki sem bánthat meg 
<engem büntetlenül.. Isten beszéde pedig így int bennünket: 
„Mikor elesik a te ellenséged, ne örülj — és mikor megütközik, 
ne vigadjon a te szíved".

*

Zsoltár LXXXV. 9—14: A világháború véres esztendeiben 
hadikórházat látogatott a német császárné. Az egyik kórterem
ben nehezen sebesült, öreg népfelkelő betegágyánál állt meg. 
Az orvos csendes szóval, súgva jelenti, hogy a betegnek már 
csak legfeljebb napjai vannak... A császárné részvéttel és szá
nakozva kérdi a beteg katonától: Van e valami kívánsága — 
szívesen teljesítem! . . .  S a katona felel: Köszönöm, nincs szük
ségem sem m ire!... Vannak fájdalmai a mély sebektől?... 
Kérdi tovább a császárné szava. . . Nyugodtan és türelemmel 
elviselem azokat!... És nem fél a haláltó l?.,, kérdi ismét 
részvéttel a magas látogató... Szememet reá em elem ... bizo
dalmámat beléje vetem! . . .  és remegő kézzel arra mutatott, ahol 
a falon egy Krisztus-kép volt. Ő az én békességem . .

Sokszor aggódva kérdi a szívünk: Mit szól az Úristen?... 
S ráfelel a bizonyosság igéje: „Kétség nélkül békességet szól 
az ő népének". . .

*

Ezsaiás XXXV. 3—10: János Frigyes szász választófejede
lem sírfelirata így hangzik: Itt nyugszik János Frigyes Isten 
kegyelméből a Jézus Krisztusnak kiválasztott vértanúja, az ül
dözöttek hercege, a hitvallók fejedelme, a bölcseség grófja, a 
Krisztus keresztjének zászlótartója, a türelemnek és az állhata
tosságnak példája, végezetül az örökélet örököse...

A mélységből a csillagok felé! . . .
A kereszt a szomorúságnak, — a rózsa, a virág: az öröm

nek a jele. Luther ezt a két ellentétes szimbólumot egyesítette. 
A Luther rózsa közepén egy fekete kereszt van s körülötte a 
felírás: A keresztyén ember szíve rózsák közt pihen, Ha benne 
sötétlik a Krisztus keresztje...

Kereszten át a koronához... „Az Úr megváltottai megtér
nek, örök öröm fejükön és eltűnik a fájdalom és a sóhaj."

Nagy Miklós
zalaegerszegi lelkész.

Könyv- és folyóiratismertetés.

Aktuális egyházi kérdések régi könyvekben.
Válságos idők megpróbáltatásai igen alkalmas eszközök az egyház éle

tében arra, hogy igazi mivoltára és sajátos hivatására újra ráeszméljen. A 
belülről való megújhodás — sőt már az érte való tusakodás — bizonysága
ként pedig szükségképpen jelentkezik az egyház tényleges gyakorlatának, 
praxisának organikus revíziója.
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I. Minél szorongatottabb az egyház helyzete a lutheri reformáció szü
lőföldjén, annál inkább meglátszik belső erőtlenségének végső oka: az a nagy- 
szakadék, amely az Ágostai Hitvallás keresztyénségétől és egyházszervezetétől 
elválasztja a jelenlegi tényleges egyházi életet. Igaz, hogy az ú. n, „hitvallási 
front“ táborában még tarka összevisszaságban olyanok is ott vannak, akik a 
svájciak „más szellem iét tükrözik, — de talán éppen ebben a zűrzavarban 
annál többen látják meg egyre világosabban az egyház lényegének megfelelő 
életformák visszaszerzésének sürgősségét. A németországi evangélikus (lutheri) 
egyház élet-halál-harcában püspökök és theologiai professzorok, papok és „lai
kus" hívek mindinkább tudatára ébrednek annak az igazságnak, hogy nem 
lehet toldozni toldozni, hanem élőiről kell kezdeni mindent: az evangélikus 
gyülekezeti élet kialakítását az egyházban 1 Vissza tehát azokhoz a genuín 
egyházi berendezésekhez, amelyekben a lutheri reformáció egyházi hittapasz
talatával meggazdagodott, töretlen keresztyénség önmagából igyekezett megal 
kötni a neki megfelelő egyházi életnyilvánulási formákat, — amikor még nem 
idegenből importáltak 1

Csak örülhetünk tehát annak a ténynek, hogy egyházi testületek és 
egyének szinte egymásra licitálva igyekeznek megszerezni E. S e h l in g : D ie  
evangelischen  K irch en ordn u n gen  d e s  X V I  J a h rh u n d e rts  (5 kötet, 0 . R. Reisland, 
Leipzig 1902—1913) c. hatalmas művét, amely bár csonka és még 3 kötetre 
való anyag vár a kiadásra, mégis szinte kimeríthetetlen tárháza a tiszta evan
gélikus egyházi élet normatív rendjének.

Az /. kötet — a magától Luthertől származó 8  agenda-jellegű iraton 
(„Von dér Ordnung des Gottesdienstes in dér Gemeinde", „Formula Missae“, 
„Deutsche Messe1*, „Wie mán recht und verstanáig einen Menschen zum 
Christenglauben taufen soll“, „Taufbüchlein** — 2 1  — „Traubüchlein** és 
„Ordinations—Forrn**) kívül 201  rendtartást foglal magában Szászország és 
Thüringia területéről, 746  lexikális lapon. Ebben a kötetben található pl. az 
„Unterricht dér Visitatoren1* 1528 ból és a „Kirchenordnung für die Stadt 
Wittenberg** 1533 ból.

A II. kötet 153  rendtartást közöl Szászország és Thüringia különleges 
jogállású területeiről (pl. a 4 egyházi territóriumról: Merseburg, Meissen, 
Naunburg, és Zeitz), azután a két fejedelemség határterületeinek egyházi be
rendezéséről (pl. mansfeldi grófság, anhalti hercegség), 6 1 4  lapon. Ebben a 
kötetben található pl. az erfurti „Deutsche Kirchenamt“ nak az egész thürin- 
giai egyházi élet kialakulására olyan nagy jelentőségűvé lett istentiszteleti 
rendje, a lelkipásztorok egész szolgálatát pontosan meghatározó utasítása, a 
gyülekezeti tagok egyházi kötelességeit (a kegyelmi eszközökkel való élés 
módjainak, az egyházi diakonia-munka feladataiban való részvételnek és az 
egész keresztyén életfolytatásnak, különösen a keresztyén házassággal kapcso
latos rendelkezéseknek feltüntetésével) megszabó minden határozata.

A III. kötet 113  rendtartást foglal magában az akkori Brandenburg, a 
lausitzi őrgrófság és Szilézia területéről, 5 0 2  lapon. Ebben a kötetben talál
ható a II. Joach im -féle híres brandenburgi egyházi rendtartás, amely a lutheri 
reformáció józan konzervativizmusával gondosan őrködött az evangélikus is 
tentiszteleti élet tartalmi és formai teljességén, nem feledkezve meg az egyház, 
üdv- (kegyelmi) intézmény-jellegének megfelelő egyházi szervezet és kormány
zat biztosításáról sem.

A IV. kötet 111 rendtartási szöveget, illetve szövegrészt közöl az akkori 
porosz hercegség, Lengyelország és Pommerania területéről, 5 7 2  lapon. Ez a 
kötet is tele van a lutheri reformáció gyülekezetét teremtő és fenntartó egyházi" 
rendjének életerejéről szóló bizonyságokkal, mint amilyen pl. a königsbergi püs 
pökség rendtartása (1525), istentiszteleti életet, egyházi szervezetet és a — ma 
„szociális felelősségeként hangoztatni szokott — diakoniát egyaránt felölelő 
rendelkezéseivel, — vagy amilyen az 1569-ből való pommeraniai „agenda, 
városi és falusi gyülekezetek sajátos viszonyaira minden vonatkozásban te 
kintettel levő rendtartása.

Az V. kötet 81 rendtartást foglal magában az akkori balti tartományok, 
azután Mecklenburg, Lauenburg, Hamburg és Lübeck területéről, 5 7 8  lapon. 
Ebben a kötetben található a nagy gonddal készített mecklenburgi rendtar
tás (1552) teljes szövege, amelynek különös érdekességet és értéket ad az a 
körülmény, hogy evangélikus női kolostori rendet is magában foglal, még
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pedig azzal az elgondolással, hogy ezek az egyházi intézmények az Isten igé
jével imádságos életben való intenzív foglalkozás mellett, áldott munkame
zői legyenek a nőnevelésnek, oktatásnak, betegápolásnak és tűzhelyei, erő
forrásai a gyülekezeti diakoniának.

A mintegy 3 0 0 0  lexikális lapon közölt 6 5 9  rendtartási szöveg — figye
lembe véve, hogy nem egyszer ugyanannak a rendtartásnak későbbi, némileg 
módosított szövegei is külön statútumként szerepelnek, — kb. 200, viszonv- 
lagosan önálló evangélikus egyházi rendtartásban mutatja meg nekünk, késő 
utódoknak a XVI. század nemzedékeinek életében az egyház életének nor
matív rendjét, sajátos megnyilvánulási formáit.

II. Jellemző, hogy bár odafenn, Svédországban az egyház élete a mi 
jelenünkben sem ismeri a nagy megrázkódtatásokat, mégis szükségesnek tar
tották (amint h írlik: nem utolsó sorban az európai kontinensről és angol
amerikai irányból jelentkező hatások megvizsgálásának, megmérésének tuda
tos elősegítése céljából!), hogy 1932-ben újra kiadják és minden érdeklődő 
számára hozzáférhetővé tegyék a nagy uppsalai érsek L a u ren tiu s  P e ir i  nevét 
viselő „ K y rk o o rd n in g “-e t, amely 1571-ben beláthatatlan időkre megszabta a 
svéd egyházi élet útját. Ennek a szövegében 200 lapot kitöltő rendtartásnak 
egészen kétségtelen a wittenbergi, azután pedig az északnémetországi rend
tartásokkal való bizonyos rokonsága, különösen a mű első felében, — ahol 
a keresztségről, az imádságokról, a betegek körül végzendő pasztorális teen
dőkről, majd a bűnbánatról, az excommunicatio-ról, személyes gyónásról és 
feloldozásról, az Űrvacsora szentségéről, a mindennapi istentisztelet templomi 
horarendszeréről, az ünnepekről stb. szól. Sajátos északi jellege inkább a 
második felében van : itt az egyházi (papi és püspöki) hivatalnak — jure 
divino — jelentőségét, a papszentelést, püspökszentelést, azután a felszentel
tek hivatalbeli installációját tárgyalja ; közben az Ágostai Hitvallás XXVIII. 
cikkéhez igazodva, megszívlelésre méltó megállapításokat tartalmaz az egyház 
szervezetét és kormányzását illetőleg különösen olyan egyházi testületek élet
rendje felett való meditációra, amely egyházi testületek (mint pl. a mi hazai 
egyházunk is) már évszázadok óta importált, leginkább e világ szerint igazodó 
elvek nyomán haladva, szinte beláthatatlanná mélyítették azt a szakadékot, 
amely azt, ami van — a tényleges ú. n. egyházi életet — elválasztja attól, 
aminek lennie kell, t. i. az Ágostai Hitvallás genuín keresztyénségétől és 
egyházszervezetétől.

Vájjon hazai egyházunk mikor indulhat el a XVI. századbeli rendtartá
saink elvesztegetett élet-gazdagságának visszaszerzésére, hogy aktuális egyházi 
kérdéseinkre való mostani feleletadások közben még nagyobb kárt ne szen
vedjen maga — az Egyház ? !

Dr. theol. Jánossy Lajos
egyetemi tanár.

K1E Zsebkönyv.
Az ötvenéves jubileumát nemrég ünneplő keresztyén ifjúsági egyesületi 

mozgalom 144 oldalas bőven illusztrált könyvecskében ismerteti a magyar KIÉ 
történetét, mai szervezetét, a világszövetséggel való kapcsolatait és az egyes 
egjesületek legfontosabb adatait. Hány tagja van pl. a nyírbátori KIE-nek 
vagy mióta folyik KIÉ munka Kiskorpádon, lehet-e az átutazóknak szállást 
kapni az ottani KIÉ révén Berettyóújfalun vagy milyen forrásmunkák állanak 
azok rendelkezésére, akik a KIÉ dolgai iránt érdeklődnek, vagy milyen sport
eredményeket tud felmutatni a KIÉ? — Mindezekre és még száz meg száz 
más kérdésre megfelel a KIÉ zsebkönyv, melyet Batiz Dénes dr. és Máday 
Béla szerkesztett 15 munkatárs segítségével. A könyv ára fűzve 1 P, egész- 
vászonkötésben 1.50 P. Megrendelhető a KIÉ Szövetségben: Budapest, VIII.,. 
Horánszky u. 26.


